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Samenvatting

In opdracht van MSD BV heeft Archol BV een archeologisch bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek verkennende fase uitgevoerd op het MSD terrein in de 

Waarderpolder in Haarlem. Aanleiding voor het onderzoek is de bouw van een nieuw 

magazijn. Doel van het onderzoek was vast te stellen of de werkzaamheden kunnen 

leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Op basis van de het bureauonderzoek werd in de ondergrond een smalle strandwal 

verwacht, waarop resten uit de periode laat-neolithicum – Romeinse tijd werden 

verwacht. Op de flanken van de strandwal werd veen en klei verwacht, waarop 

(ontginnings-)sporen vanaf globaal de 11e eeuw n. Chr. werden verwacht. 

Het booronderzoek leverde een goede doorsnede van de opbouw van het plangebied 

op. In de ondergrond bevindt zich de verwachte strandwal; deze is aangetroffen 

vanaf ca. 1,6 m -NAP. De flanken van de strandwal zijn afgedekt met veen, de top 

van de strandwal en het afdekkende veen gaan naar oven toe abrupt over in een 

oude bouwvoor en daarboven een verstoord pakket van 1,5 à 2,5 meter dik. Uit 

het onderzoek blijkt dat de hoogste delen van de strandwal – mogelijk tot enkele 

decimeters diep – zijn verstoord. De (overgang naar de) flanken van de strandwal zijn 

nog wel intact. Twee boringen zijn in de oude bouwvoor gestuit vanwege in de bodem 

aanwezig puin. Dit kan mogelijk in verband worden gebracht met de molen die op het 

terrein heeft gestaan en aanverwante structuren. 

Bij de geplande werkzaamheden zullen de flank van het duin en de eventuele 

gebouwresten worden verstoord. Archol adviseert daarom vervolgonderzoek uit te 

laten voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.

 



6 Haarlem mSD-terrein



Haarlem mSD-terrein   7

Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van MSD BV heeft Archol BV een archeologisch bureauonderzoek en 

inventariserend veldonderzoek verkennende fase uitgevoerd op het MSD terrein in 

de Waarderpolder in Haarlem (Figuur 1.1). Op het terrein wordt een nieuw magazijn 

gerealiseerd. Voor het plangebied geldt een dubbelbestemming Waarde – Archeologie, 

categorie 2 (Figuur 1.2). Voor deze categorie geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 

0,3 m en groter dan 50 m2 een archeologisch rapport moet worden overlegd waarin de 

archeologische waarden van het plangebied zijn vastgesteld.1

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

aantasting van eventueel 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  Gemeente Haarlem 2009.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: OpenTopo).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied bevindt zich in het oosten van Haarlem, in de Waarderpolder. Het 

terrein bevindt zich ten zuiden van de Industrieweg, ten westen van de Waarderweg, 

ten oosten van de Heringaweg en ten noorden van de huidige bebouwing op het 

MSD-terrein. Het terrein bestaat momenteel uit een grasveld. Op het terrein wordt 

een nieuw magazijn gerealiseerd. De omvang hiervan bedraagt ca. 4.500 m2, ca. 40 x 

115 m (Figuur 1.3). Het magazijn wordt geplaatst op een groot aantal heipalen, die tot 

een diepte van ca. 16 m -Mv reiken. Verder zal het magazijn worden voorzien van een 

ondiepe kelder met een diepte van ca, 50 cm -Mv.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet, 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-overig). 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 

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied (zwart) op de 
archeologische beleidskaart van Haarlem. 
Rood = categorie 2 (bron: Gemeente Haarlem 
2009).
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archeologische verwachting. 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 Inventariserend veldonderzoek 
(verkennende fase)

Projectnaam: Haarlem MSD-terrein

Archolprojectcode: 1831

Archis-zaaknummer: 4645856100

Gemeentelijke projectcode: WAWE.0.2018

Opdrachtgever: MSD BV, J. van de Kerkhof

Bevoegd gezag: Bureau Archeologie, gemeente Haarlem. P.A.M.M. van 
Kempen

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 12-11-2018

Rapport gereed: 19-11-2018

Versie 3 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag 12-12-2018

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Haarlem

Plaats: Haarlem

Toponiem: MSD-terrein

Centrum-coördinaten: 105.388/ 489.701

Coördinaten hoekpunten: NO: 105.445/ 489.721
NW: 105.328/ 489.721
ZO: 105.445/ 489.681
ZW: 105.328/ 489.681

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 4.500 m2 

Huidig grondgebruik: Grasland

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Gemeentelijk depot voor Bodemvondsten Haarlem; 
e-depot voor de Nederlandse archeologie (DANS)
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Figuur 1.3 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in zwart, bron luchtfoto: PDOK 2014).

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Haarlem heeft in 2009 een voorlopige gemeentelijke beleidskaart 

opgesteld.2 Deze voorlopige kaart is opgesteld ‘op basis van de Archeologische 

Monumenten Kaart, de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden, de 

Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland, de Vereenvoudigde 

Geologische Kaart van Haarlem en omgeving en de archeologische kennis die 

de gemeentelijke archeologen de afgelopen decennia hebben opgedaan’.3 Deze 

beleidskaart vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast 

is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van het Dinoloket, 

de molendatabase en historisch kaartmateriaal uit het Noord-Hollands archief. 

Ook is het Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem geraadpleegd. Tevens 

is het archeologisch informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart 

te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van 

de beleidskaart nog niet bekend waren. De Archeologische Werkgroep Nederland; 

afdeling Haarlem is niet geraadpleegd.

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002 en de Haarlemse richtlijnen voor archeologisch 

onderzoek.

2.2 Landschap en geologie

2.2.1 Landschappelijk kader

Tot ca. 8.000 jaar geleden maakte het gebied rond Haarlem deel uit van het 

pleistocene zandlandschap. De toenemende zeespiegelstijging in die tijd ging gepaard 

met een verhoging van de grondwaterspiegel, waardoor er ca. 7.500 jaar geleden 

veengroei optrad, het Basisveen, onderdeel van de Formatie van Nieuwkoop. Over het 

Basisveen is een enkele decimeters dik kleipakket afgezet vanuit zee: de Velsen Laag, 

onderdeel van het Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk. Deze afzettingen 

bevinden zich, indien niet geërodeerd, op tenminste -10 m NAP. 

De afname van de zeespiegelstijging en de overgang van een ‘open’ terugschrijdende 

kustlijn naar een ‘gesloten’ uitbouwende kustbarrière resulteerde in de opbouw van 

een rij lage zandbanken voor de kust, de strandwallen (Formatie van Naaldwijk, 

Zandvoort Laagpakket). 4 Hierdoor werd het achterland grotendeels afgeschermd 

van zee. De oudste strandwal in de regio Haarlem, de strandwal van Heemstede – 

Spaarnwoude, werd ca. 5.200 jaar gelegen gevormd. De strandwal waarop Haarlem is 

gesitueerd werd enkele honderden jaren later, rond 4.800 jaar geleden opgeworpen. 

Tijdens de vorming van de strandwal van Haarlem en de jongere, meer westelijk 

gelegen strandwal van Aerdenhout-Bloemendaal, schoof de monding van het Oer-IJ 

steeds verder op in noordelijke richting.5 Omstreeks 2.500 jaar geleden lag de monding 

2  Gemeente Haarlem 2009.
3  Gemeente Haarlem 2009, 49.
4  De Mulder et al. 2003.
5  RGD 1995.
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van dit estuarium ter hoogte van Castricum, waarmee de invloed van zee verder was 

afgenomen. De opbouw van de strandwallen ging gepaard met duinvorming. Dit 

resulteerde in naast elkaar gelegen duinenrijen, die tussen ruwweg 5.000 en 2.500 jaar 

geleden tot stand kwamen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl). In de 

lagere delen tussen de strandwallen en duinen was door de verzoeting van het milieu 

en een stagnerende waterafvoer sprake van veenvorming (Formatie van Nieuwkoop, 

Hollandveen Laagpakket).6 Op basis van verschillende dateringen van het veen in 

de gemeente Haarlem is vastgesteld dat de veengroei in de lagere delen van het 

landschap (rond 4 m -NAP) aanving rond 2800 – 2400 v. Chr., dat wil zeggen in de loop 

van het laat neolithicum. De hoger gelegen duinkopjes (rond 2 m -NAP) raakten pas 

later met veen overdekt, rond 2300 – 1900 v. Chr., aan het einde van het laat-neolithi-

cum en de overgang naar de vroege bronstijd. Nog hoger gelegen zandopduikingen 

zullen nog later met veen bedekt zijn geraakt, mogelijk pas in de ijzertijd.7  Het veen is 

voor een belangrijk deel opgebouwd uit rietveen, maar ook bosveen komt voor.8 

Vanaf de middeleeuwen werd het veengebied ten oosten van de strandwallen 

geëxploiteerd om als brandstof te dienen. De meren in het veengebied werden 

daardoor groter en uiteindelijk sloeg het resterende veen weg door golfslag van 

de oevers. Ten zuidoosten van Haarlem groeiden zo de verschillende meren uit tot 

het ca. 20.000 ha grote Haarlemmermeer, dat in het midden van de 19e eeuw werd 

drooggelegd. In de late middeleeuwen nam daarnaast de invloed van de zee weer toe, 

in de omgeving van Haarlem via het Wijkermeer. Als gevolg daarvan werd het veen in 

de strandvlakte door overstromingen afgedekt met een dunne laag zogenaamde IJ-klei 

(Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). Dit is een zwak tot matig siltige 

groen tot bruingrijze stugge klei die zwak tot matig humeus is. Een derde ontwikkeling 

die in de middeleeuwen, vanaf ca. 1000 n. Chr. optrad, is grootschalige verstuiving. 

Door de stagnerende uitbouw van de kust en erosie resulteerde de verstuiving 

opnieuw in de vorming van de duinen, vroeger de Jonge Duinen genoemd. Dit zijn de 

huidige, reliëfrijke duinen, die plaatselijk meer dan 30 m hoog zijn. Het zand is sterk 

kalkhoudend en bevat veel schelpgruis.  

2.2.2 Bodem en geomorfologie

De Waarde-archeologie categorie 2 op de beleidskaart van de gemeente Haarlem is 

gebaseerd op de aanwezigheid van een smalle, NNW-ZZO georiënteerde haakwal9 

in de ondergrond (de rode strook in Figuur 1.2). Gezien de ligging van deze strandwal 

tussen de strandwal van Heemstede – Spaarnwoude en de strandwal van Haarlem, 

gedateerd in 3.200 v. Chr. respectievelijk 2.800 v. Chr., zal deze strandwal tussen 3.200 

en 2.800 v. Chr. zijn ontstaan. 

Volgens de vereenvoudigde geologische kaart van Haarlem ligt deze strandwal echter 

verder naar het oosten en bevindt het plangebied zich op de westelijke flank van de 

strandwal, op de overgang naar de strandvlakte (Figuur 2.1). In de ondergrond zou zich 

volgens deze kaart IJ-klei en veen op strandwalzand bevinden. Vanwege de ligging 

in de bebouwde kom is het terrein op de geomorfologische- en bodemkaart niet 

gekarteerd.

6  Berendsen 2000.
7  Van der Leije & Tol 2018.
8  De Jong 1997.
9  Een haakwal is een haaks op de kust georiënteerd duin. De haakwal ligt dwars op de strandwal-

len van Haarlem en Heemstede – Spaarnwoude.
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Figuur 2.1 
Ligging van het plangebied (zwart) op de ver-
eenvoudigde geologische kaart van Haarlem 
en omgeving (bron: RGD 1995). De groene 
stip geeft de locatie van de boring in het 
Dinoloket aan.

Figuur 2.2 
Boorprofiel van geologische boring B25A0661 
uit het Dinoloket.
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In het Dinoloket is binnen het plangebied een geologische boring weergegeven 

(B25A0661; Figuur 2.2). In deze boring komen tot een diepte van ca. 10,5 m -Mv 

(-10,0 m NAP) zandige afzettingen voor die tot de Naaldwijk Formatie, Zandvoort 

Laagpakket worden gerekend. Hieronder bevindt zich zand en klei van het Walcheren 

Laagpakket. Het pleistocene zand van de Kreftenheye Formatie is op een diepte van 

ca. 18 m -Mv aangeboord. 

In een verslag van een archeologisch onderzoek ter hoogte van het huidige 

MSD-terrein wordt gerefereerd aan twee eerder in dat gebied uitgevoerde boringen 

(Figuur 2.4). Uit deze boringen bleek eveneens dat er sprake is van een opduiking van 

een zandrug, waarboven zich lagen veen, klei en teelaarde bevonden. De diepte van 

het zand bevond zich in deze boringen op -1,45 en -1,88 m NAP/ 0,6 – 0,9 m beneden 

het toenmalige maaiveld. 10

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt de maaiveldhoogte in het 

plangebied rond +0,75 m NAP. De smalle strandwal is op het AHN niet herkenbaar. Dit 

kan in verband worden gebracht met de ophoging van de Waarderpolder ten behoeve 

van de aanleg van het bedrijvenpark.

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Historische ontwikkeling van Haarlem en de Waarderpolder

In het verleden waren de relatief hogere en drogere delen van het landschap, 

waaronder de strandwallen en duinen, geschikte bewoningslocaties. Op enkele locaties 

binnen de gemeente Haarlem zijn archeologische resten uit het laat-neolithicum 

aangetroffen. Deze vormen een aanwijzing dat de strandwallen en duinen snel na de 

vorming door de mens in gebruik werden genomen. Ook uit de bronstijd, ijzertijd en 

Romeinse tijd zijn diverse vindplaatsen bekend. Aan het einde van de 3e eeuw n. Chr. 

was als gevolg van politieke onrust in combinatie met klimatologische veranderingen, 

waarschijnlijk sprake van een breuk in de bewoningsgeschiedenis in en om het 

huidige Haarlem. Archeologische sporen uit de vroege middeleeuwen zijn namelijk 

niet bekend. Volgens historische bronnen moet er vanaf de 10e eeuw wel sprake 

zijn geweest van bewoning.11 In de eerste helft van de 11e eeuw wordt vervolgens 

gesproken over de aanwezigheid van een kerk in Haarlem. Vermoedelijk gaat het 

daarbij om een houten of stenen voorganger van de huidige, 15e -eeuwse Sint Bavo. 

Deze kerk en de daarbij horende bebouwing gaan vanaf dat moment als centrum van 

de nederzetting en de latere stad fungeren.

De Waarderpolder bevindt zich in een veengebied dat vanaf het begin van de 

middeleeuwen werd ontgonnen. De polder wordt begrensd door drie veenriviertjes: 

het Spaarne in het westen; de Haarlemmerliede in het oosten en het Vuilrak in het 

zuiden. Het begin van de ontginningen wordt in verband gebracht met de relatief 

droge periode rond het jaar 1000, waarin het veen opdroogde en beter geschikt werd 

voor ontginning. Een tweede reden voor de ontginning was dat het woonareaal van 

de bewoners van de westelijke strandwallen afnam als gevolg van het ontstaan van de 

Jonge Duinen.12 In de Waarderpolder is veel majolica aardewerk gevonden, wat er op 

kan duiden dat het gebied in gebruik was als plaats waar het stadsafval werd gestort.13 

10  Schimmer 1976.
11  Speet 2010.
12  De Cock 1965.
13  Klaarenbeek 2011.
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In de jaren ’70 van de 20e eeuw is de Waarderpolder ontwikkeld tot industriegebied. In 

verband met de aanleg hiervan is de Waarderpolder opgehoogd met een pakket zand.

2.3.2 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Haarlem bevindt het plangebied 

zich in een zone met categorie 2 (Figuur 1.2). Dit betreft de kleine strandwal. Deze 

strandwal bood in het verleden goede wooncondities, vergelijkbaar met de grotere 

strandwallen van Heemstede – Spaarnwoude en Haarlem. Aanvankelijk leefden de 

prehistorische bewoners hier niet permanent, maar vanaf ca. 1850 v. Chr. werd de 

landbouw de voornaamste bron van bestaan en vestigde men zich permanent op de 

strandwallen. De strandwallen en zandopduikingen zijn tot ver in de ijzertijd bewoond 

geweest. 

2.3.3 Archis gegevens 

Ter hoogte van het plangebied en in de directe omgeving daarvan bevinden zich in 

Archis vier waarnemingen die gerelateerd aan een onderzoek in 1973 (Figuur 2.3).14 Dit 

onderzoeksgebied overlapt deels met het onderhavig plangebied en werd uitgevoerd 

14  Archis-waarnemingen: 15184, 15185, 45516 en 211454.
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Figuur 2.3 
Archis waarnemingen en onderzoeken 
(zwart kader) met de locatie van het plange-
bied (in zwart), op de Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden (IKAW). In blauw de 
ligging van het AWN onderzoek uit 1973.
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door de AWN, onder begeleiding van de ROB (Figuur 2.4). 15 De aanleiding voor het 

onderzoek was de geplande ophoging van het terrein ten behoeve van de industrie-

uitbreiding. Het bodemprofiel dat werd aangetroffen bestond uit veen, met daaronder 

klei en daaronder zand. Binnen het terrein werd over een ca. 25 x 30 m groot terrein 

een archeologisch vlak aangelegd (Figuur 2.4). Op basis van de kaarten in het opgra-

vingsverslag van Schimmer komt de ligging van dit vlak min of meer overeen met 

de oostelijke helft van de zuidelijke begrenzing van onderhavig plangebied. In de 

werkputten werden humeuze zwarte banden in het zand aangetroffen, die als een 

greppelsysteem zijn geïnterpreteerd (Figuur 2.5). Hierin werd veel handgevormd 

aardewerk aangetroffen, dat in de late ijzertijd en Romeinse tijd gedateerd is. Hoewel 

paalsporen van gebouwstructuren niet zijn aangetroffen, werd bewoning in de 

omgeving vermoed op basis van het aardewerk. Boven de zandlaag werden kleibanen 

aangetroffen, geïnterpreteerd als kavelsloten. Uit deze kleibanen werd aardewerk 

uit de 12e – 14e eeuw gevonden. Direct onder de bouwvoor werden vuurstenen 

15  Schimmer 1976.

Figuur 2.4 
Overzicht van het opgravingsterrein uit 1973 
(bron: Schimmer 1976, 8). 
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werktuigjes alsmede een vuursteenafslag gevonden, die niet nader zijn gedateerd. Aan 

de hand van dit onderzoek is vastgesteld dat er sprake was van sporen van agrarisch 

grondgebruik in de Romeinse tijd en middeleeuwen.

Ca. 500 m ten zuiden van het plangebied is ter hoogte van de Nijverheidsweg 36 een 

laat neolithische Fels-Ovalbijl gevonden in opgebrachte grond.16 Het betreft één van 

de oudste vondsten van west-Nederland, die gedateerd wordt in de periode midden-

neolithicum – bronstijd. 

16  Archis-waarneming: 211.333.

Figuur 2.5 
De zuidelijke werkput met daarin een grep-
pelsysteem en een afvalkuil (bron: Schimmer 
1976, 10).
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Naast deze waarnemingen zijn er in Archis ook verschillende onderzoeken in de 

omgeving van het plangebied geregistreerd:

- Ten noordwesten van onderhavig plangebied heeft ADC in 2010 een bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd.17 Tijdens het booronderzoek is in het oostelijk deel 

waarschijnlijk de strandwal aangetroffen op 2,3 m -Mv (-1,45 m NAP). Iets verder 

naar het noordwesten duikt de strandwal naar 4,3 m -Mv (ca. -3,6 m NAP). Verder 

was het plangebied sterk verstoord. Dit is vermoedelijk gebeurd bij de aanleg van 

de haven en de inrichting van het plangebied.18

- In het kader van infrastructurele werken heeft RAAP een bureau19- en 

booronderzoek20 uitgevoerd langs de Waarderweg, de Conradweg en de 

Industrieweg. Ter hoogte van de Industrieweg werd rond 1,5 – 1,6 m -Mv (-1 – 1,2 m 

NAP) het duin aangeboord. In de boringen ten oosten en westen daarvan lagen de 

duin- en strandafzettingen dieper en werden afgedekt door veen met daarop klei. 

Langs de Waarderweg ten hoogte van huidig plangebied was het ophogingspakket 

maar liefst 2,75 m dik, waaronder eveneens klei en veen werden aangetroffen. Tot 

een diepte van 3,5 m -Mv werd geen duin- of strandzand aangeboord.

- Aan de noordkant van de Industrieweg heeft RAAP een bureauonderzoek 

uitgevoerd in verband met de aanleg van een busstalling.21 Hieruit bleek dat zich 

onder het ophogingszand een veenpakket bevindt, hier en daar afgedekt met klei. 

Het veen is meestal verstoord door de later afgezette klei. Tot een diepte van 3,5 m 

-Mv (ca. -3,5 m NAP) zijn geen strand(wal)afzettingen aangetroffen. 

- Ca. 200 m ten noorden van het plangebied heeft Archol begin 2018 een 

archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd langs de Industrieweg.22 Dit 

onderzoek was een vervolg op het onderzoek van RAAP uit 2011.23 In de oost-west 

gelegen proefsleuf is een strandwal met hierop gevormd een duin aangetroffen. 

Aan beide uiteinden van de ca. 57 m lange proefsleuf was eveneens een deel 

van de flanken te herkennen. In de top van het duin (-1,4 m NAP) had zich een 

donkere, humeuze bodem ontwikkeld. Zowel de top van het duin als de flanken 

waren overgroeid met veen, waarbij dit op de top van het duin verspit was. Op de 

oostelijke flank is de basis van het veen gedateerd in 2036 – 1926 cal. v. Chr. 

2.3.4 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

In de directe omgeving van het plangebied staan geen archeologische monumenten 

geregistreerd.

2.3.5 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het westelijk deel van het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een 

middelhoge trefkans op archeologische waarden. Het oostelijk deel van het plangebied 

valt vanwege de aanwezigheid van de strandwal in de ondergrond in een gebied 

met een hoge 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 

17  Archis-zaakidentificatienummer 2290375100.
18  Breda 2011.
19  Archis-zaakidentificatienummer 2319065100; Klaarenbeek 2011
20  Archis-zaakidentificatienummer 2331206100; Warning 2011.
21  Archis-zaakidentificatienummer 4543325100; Conradi 2017.
22  Archis-zaakidentificatienummer 4585876100; Van der Leije & Tol 2018.
23  Klaarenbeek 2011; Warning 2011.
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1615

1811-1832

1900

Figuur 2.6 
Locatie van het plangebied op de kaart van 
Floris Balthasar en Balthasar Florisz uit 1615; 
de Kadastrale minuut uit 1811 – 1832 en het 
Bonneblad uit 1900.
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Archis-gegevens en de geologische kaart genoemd.24 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 onderzoeksge-

bied en kan naar eigen zeggen ook slechts als richtinggevend worden gebruikt.25 Een 

gemeentelijke verwachting is veel gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt.  De 

IKAW is voor dit bureauonderzoek dus verder niet relevant.

2.3.6 Historisch kaartmateriaal 

Historische kaarten geven een beeld van het plangebied vanaf ca. 1615. De volgende 

kaarten zijn geraadpleegd: 

- ‘Chaerte van ’t Hooghe Heemraetschap van Rijnlandt’ van Floris Balthasar en 

Balthasar Florisz uit 161526

- Kaart van de landerijen geleden in de Waard polder onder het arrondissement 

Haarlem van M. van Eekeren uit 1810.27

- Kadastrale minuutplan Haarlemmerliede, Noord-Holland, sectie C, blad 02 uit 1811 

– 1832.28

- Kadastrale kaart van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie C van 

Cornelis Pous uit 1870.29

- Topografische kaarten vanaf ca. 1900.30

De oudste kaart van het gebied is de ‘Chaerte van ’t Hooghe Heemraetschap van 

Rijnlandt’ uit 1615 (Figuur 2.6). Het plangebied ligt hierop in de polder ‘De Waert’. 

Ter hoogte van het plangebied staat een molen en loopt de oost-west georiënteerde 

‘Waert Molen’. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een noord-zuid 

georiënteerde ‘Wech inde Waert’. Tot in de jaren ’70 van de 20e eeuw blijft dit beeld 

eigenlijk onveranderd. Pas tijdens de inrichting van het industrieterrein is de molen 

verplaatst naar Warmond en het water gedempt.31 Het bestaande MSD-gebouw op het 

terrein dateert uit 1980.

2.3.7 Molendatabase

Al vanaf voor 1615 kwam er binnen het plangebied een poldermolen voor (aanduiding: 

Waarderpolder (1e)). Rond 1780 werd deze molen vervangen door een nieuwere molen: 

De Oude Willem. De Oude Willem brandde en 1862 af, waarna de Jonge Willem werd 

opgericht (Figuur 2.732). Deze molen is in het kader van de inrichting van het industrie-

terrein in 1974 naar Warmond verplaatst.33

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

In het plangebied wordt in de ondergrond een smalle strandwal verwacht. Zowel de 

top van de strandwal als de (westelijke) flank hiervan kunnen binnen de contouren 

van het plangebied worden aangetroffen. De top van de strandwal wordt op basis van 

24  Deeben 2009, 11.
25  Deeben 2009, 5.
26  Beeldbank van het Noord-Hollands archief: Inventarisnr. NL-HlmNHA_560_002506_MB.
27  Beeldbank van het Noord-Hollands archief: Inventarisnr. 0071.
28  Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Objectnr. MIN07041C02.
29  Beeldbank van het Noord-Hollands archief: Inventarisnr. NL-NHA_51001167b.
30  www.topotijdreis.nl.
31  Schimmer 1976, 5.
32  Beeldbank van het Noord-Hollands archief: Inventarisnr. NL_HlmNHA_54003389.
33  www.molendatabase.org.
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Figuur 2.7 
De Jonge Willem (bron: Noord-Hollands 
archief ).
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de uitgevoerde boringen rond het onderzoeksgebied rond -1,1 m/ -1,4 NAP verwacht, 

ca. 1,85 m -Mv. Op de flank zijn de strandwalafzettingen dieper gelegen en zullen 

deze zijn afgedekt door veen en klei. In het hele plangebied bevindt zich een zandig 

ophogingspakket van ca. 2 m dik.

In de top van de strandwalafzettingen worden archeologische resten uit de periode 

laat-neolithicum – Romeinse tijd verwacht. In het oostelijk deel van het onderzoeks-

gebied zijn deze resten deels al opgegraven in 1973. Er kunnen nederzettingsresten 

worden aangetroffen, maar ook sporen van een agrarisch gebruik van het terrein, zoals 

tijdens het onderzoek door de AWN in 1973 is vastgesteld. Uit het neolithicum worden 

met name losse vondsten verwacht. 

Vanaf de vroege bronstijd zijn de lagere delen van de strandwalflank bedekt geraakt 

met veen, de hoogste delen zijn waarschijnlijk pas in de Romeinse tijd met veen 

bedekt. In het veen kunnen deposities worden aangetroffen. In de top van het 

(veraarde) veen en de klei worden echter voornamelijk sporen en vondsten verwacht 

vanaf ca. 1000, toen het gebied ontgonnen werd. Naar verwachting betreffen 

dit sporen en vondsten die met het agrarische gebruik van het terrein in verband 

gebracht kunnen worden, zoals sloten en mogelijk restanten van de poldermolen 

die in het plangebied heeft gestaan. Tevens kunnen structuren en gebouwen worden 

aangetroffen die bij de poldermolen hoorden.

De strandwalafzettingen en het veen en klei kunnen zijn aangetast bij de aanleg van 

het industrieterrein in vorige eeuw.
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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 en 

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

archeologische verwachtingswaarde.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

- Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 

beschouwen?

- Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het plangebied en wordt deze bij 

het veldonderzoek bevestigd?

- Bevinden zich archeologische relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op 

welke diepte t.o.v. maaiveld en NAP?

- Hoewel het niet het doel is van een verkennend booronderzoek: zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen? Zo ja, wat is de horizontale en verticale positie daarvan, 

wat is hun datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische 

verwachting van het plangebied?

- In hoeverre worden eventuele aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodem verstorende werkzaamheden?

- Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader 

archeologisch onderzoek wordt er geadviseerd?

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 4.1; de Haarlemse richtlijnen voor 

archeologisch onderzoek; en het voorafgaand aan het onderzoek opgestelde plan van 

aanpak.34 Tijdens de verkennende fase binnen het plangebied elf boringen gezet. De 

locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn uitgezet en ingemeten met een DGPS. 

De boringen zijn gezet met een Edelmanboor (diameter 7 cm, tot ca. 1,7 m -Mv) en een 

gutsboor (diameter 3 cm). De maximale boordiepte bedroeg 4,0 m -Mv.

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104 (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 1989). De boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in 

het rapport. Tijdens het veldonderzoek zijn de bodemopbouw en de hierin aanwezige 

lagen beschreven en bestudeerd. Specifieke aandacht is besteed aan:

- de aard en kleur van het sediment;

- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);

- de genese van de laag;

- de aanwezigheid van bodemhorizonten.

34  Van der Leije 2018.

3
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Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden en verbrokkelen 

met het blote oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

(zoals houtskool, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Intact 

duinzand is niet gezeefd omdat dit alleen met de guts is aangeboord (dus zeer 

beperkte hoeveelheid) en dit bij het naar boven trekken van de boor werd vervuild door 

bovenliggende verstoorde bodemlagen met daarin puin.  De gehanteerde methode 

is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw , het bepalen van de versto-

ringsdiepte en het opsporen van een eventueel aanwezige archeologische (cultuur)

laag.35 Deze methode is in principe niet geschikt voor het opsporen van archeologische 

vindplaatsen.

3.3 Resultaten

3.3.1 Veldsituatie 

Het plangebied bestaat uit een grasveld (Figuur 3.1). In het Plan van Aanpak was 

uitgegaan van een boorgrid van 20 x 25 meter (ca. 9 boringen). Vanwege de beperkte 

ruimte (door de aanwezigheid van kabels en leidingen in het zuidelijk deel van het 

plangebied) kon dit deel niet onderzocht worden. Bovendien gaven de resultaten 

van de boringen in de eerste boorraai een gefragmenteerd beeld van de ligging, 

opbouw en intactheid van de strandwal (verscheidene boringen werden gestuit op 

ondoordringbaar puin). Op basis hiervan is besloten de boorafstand binnen de boorraai 

te verdichten tot 12,5 meter en nog twee aanvullende boringen te zetten (Figuur 3.2).

3.3.2 Resultaten booronderzoek

Tijdens het booronderzoek zijn van beneden naar boven de volgende lagen 

aangetroffen:

-	 verstoord/opgebracht pakket;

-	 veen;

-	 duin-/strandwalafzettingen.

Duin-/strandwalafzettingen
In zes boringen (boringen 2, 4, 7, 8, 9 en 10) bestaat het diepst gelegen pakket uit zwak 

siltig, matig fijn zand, in kleur variërend van bruingrijs tot lichtgrijs. In enkele boringen 

is het zand zwak/matig humeus. De top van het zand is aangeboord tussen 240 en 

35  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Impressie van het plangebied tijdens het 
booronderzoek.



Haarlem mSD-terrein   25

305 cm -Mv (1,6 en 2,2 m -NAP). De afzettingen zijn geïnterpreteerd als oud duin of 

strandwal. In boring 9 was de top van het zand duidelijk humeuzer en donkerder van 

kleur; een duidelijk ontwikkelde (podzol)bodem is evenwel niet herkend 

Veen
In drie boringen (boringen 2, 9 en 10) wordt het duinzand afgedekt door een laag 

bruin veen. Het veen varieert van zwak zandig, mineraalarm, tot sterk kleiig en betreft 

overwegend matig tot sterk amorf rietveen. De dikte van de aangetroffen veenlaag 

bedraagt 15 à 20 cm (boringen 2 en 9) tot 90 cm (boringen 10). In boring 5 is eveneens 

veen aangeboord, het onderliggende (strandwal)zand werd binnen 4,0 m -Mv (3,7 m 

-NAP) echter niet aangetroffen. 

Oude bouwvoor
Het zand (boringen 4, 7 en 8) en het veen (boringen 2, 5, 9 en 10) gaan naar boven toe 

abrupt in een donkerbruingrijze, matig humeuze laag sterk siltig zand. In de laag zijn 

puinbrokken aangetroffen en varieert in dikte van enkele decimeters tot meer dan 

een meter. De boringen 3 en 11 zijn in deze laag gestuit. In Figuur 3.4 is te zien dat op 

deze locatie voorafgaand aan de inrichting van het industrieterrein een gebouwtje 

heeft gestaan. Dit gebouw kan mogelijk in verband worden gebracht met de molen die 

binnen het plangebied heeft gestaan. 

Ophogingspakket
De oude bouwvoor gaat naar boven abrupt over naar het ophogingspakket dat met 

de inrichting van het bedrijventerrein in verband gebracht kan worden. In grote lijnen 

is het verstoorde pakket in twee lagen op te delen. Het onderste deel bestaat uit 

Figuur 3.2 
Boorpuntenkaart (zwarte labels: boornum-
mer, rood: verstoringsdiepte [m- NAP]; blauw: 
top duinzand [m- NAP]).
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licht(bruin)grijs, zwak siltig, matig grof zand met schelpgruis. De boringen 1 en 6 zijn 

in dit niveau gestuit. De bovenste 20 à 90 cm bestaat uit donkergrijsbruin matig siltig, 

matig fijn zand. 

3.3.3 Archeologische indicatoren

Het puin waarop de boringen 3 en 11 zijn gestuit betreffen mogelijk archeologische 

indicatoren, behorend bij een gebouw.

3.3.4 Interpretatie

De strandwal lijkt op grond van de resultaten van het booronderzoek iets westelijker te 

liggen dan op de geologische kaart staat aangegeven. In drie boringen is de strandwal 

overdekt met veen (boringen 2, 9 en 10); op deze plekken is de onderliggende 

strandwal/duin nog intact. Op grond van het lengteprofiel door het plangebied, lijken 

deze delen op de flank/schouder van de strandwal te liggen (Figuur 3.3). Voor de top 

van de strandwal geldt dat deze niet meer intact is; de afdekkende veenlaag ontbreekt 

en het verstoorde pakket gaat bovendien abrupt over in het onderliggende, schone 

strandwalzand. 

Uit het booronderzoek blijkt niet direct hoeveel van de oorspronkelijke strandwal 

hierbij is verstoord. Begin 2018 is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op dezelfde 

strandwal, maar dan ongeveer 200 m noordelijker.36 Aan de hand van de bevindingen 

hiervan is verondersteld dat de top van de strandwal oorspronkelijk rond 1,1 m - NAP 

heeft gelegen, ca. 1,9 m beneden het huidige maaiveld.37 Bij de AWN/ ROB-opgraving 

in 1973 is het duinzand op ca. 1,45 – 1,88 m -NAP vastgesteld. Hoewel het een natte 

vinger-benadering betreft, geeft dit een globale indicatie welk deel van het duin is 

verstoord (Figuur 3.3: stippellijn).

De verwachte overstromingsklei van het Spaarne/IJ is niet aangetroffen op het veen. 

De enige summiere aanwijzingen hiervoor betreft een miniem kleilaagje dat in boring 

5 rond 3,1 m -Mv (2,76 m - NAP) is aangeboord. Het veen en het zand worden afgedekt 

door een oude bouwvoor, waarin puin is aangeboord dat mogelijk in verband kan 

worden gebracht met bebouwing op deze locatie. Deze bebouwing wordt gerelateerd 

aan de molen die op het terrein gestaan heeft.

 

36  Van der Leije & Tol 2018.
37  Dit correspondeert ook met de bevindingen van Warning (2011) die de top van de strandwal 

had aangetroffen op 1,1 en 1,2 m -NAP (resp. boringen 18 en 20).
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Figuur 3.3 
Boorprofiel.

Figuur 3.4 
Boorpuntenkaart geprojecteerd op de topo-
grafische kaart uit de jaren ’70, voorafgaand 
aan de herinrichting. De rode stippen geven 
de gestuite boringen weer.
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Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge archeologische 

verwachting voor de periode laat-neolithicum – Romeinse tijd. Eventueel aanwezige 

resten werden verwacht in de strandwal. Het kan hierbij gaan om bewoningsresten, 

sporen van landgebruik en losse sporen (m.n. voor het laat-neolithicum). In de top 

van het afdekkende veen en het hierop liggende kleidek kunnen (ontginnings)sporen 

aanwezig zijn vanaf (globaal) de elfde eeuw na Chr. 

Het booronderzoek levert een goede doorsnede van de opbouw van het plangebied 

op. In de ondergrond bevindt zich de verwachte strandwal, deze is aangetroffen 

vanaf 1,6 m -NAP. De flanken van de strandwal zijn afgedekt met veen, de top van de 

strandwal en het afdekkende veen gaan naar oven toe abrupt over in een verstoord 

pakket van 2 à 3 meter dik. 

Uit het onderzoek blijkt dat de hoogste delen van de strandwal – mogelijk tot enkele 

decimeters diep – zijn verstoord. De (overgang naar de) flanken van de strandwal zijn 

nog wel intact, hier kunnen archeologische resten uit de prehistorie of Romeinse tijd 

worden aangetroffen. Deze resten kunnen bestaan uit nederzettingsresten, maar 

ook kunnen bijvoorbeeld akkers worden aangetroffen. In de oude bouwvoor is puin 

aangetroffen dat mogelijk in verband gebracht kan worden met de molen die in de 

Nieuwe tijd op het terrein gestaan heeft. 

De intacte flanken van de strandwal en de oude bouwvoor met de puinresten worden 

verstoord door de heipalen voor de nieuwbouw. De geplande kelder van 0,5 m diep zal 

niet dieper reiken dan het ophogingspakket.

4.2 Advies

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in het plangebied in het kader van 

de voorgenomen bodemingrepen vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van 

een proefsleuvenonderzoek. Een proefsleuvenonderzoek heeft een karterend- en 

waarderend karakter, bedoeld om de in de bodem verwachte archeologische resten 

in kaart te brengen en de aard, datering, omvang en gaafheid/ conservering vast te 

stellen.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Haarlem een 

formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te 

worden opgenomen met het bevoegd gezag (Bureau Archeologie, gemeente Haarlem, 

contactpersoon P.A.M.M. van Kempen).

4.3 Beantwoording onderzoeksvragen

- Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 

beschouwen?

In de ondergrond bevindt zich de verwachte strandwal, deze is aangetroffen vanaf 1,6 

m -NAP. De flanken van de strandwal zijn intact en afgedekt met veen. De top van de 

strandwal en het afdekkende veen gaan naar boven toe over in een oude bouwvoor. 

De top van deze bouwvoor vormde het maaiveld voorafgaand aan de inrichting van de 

4
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Waarderpolder als industrieterrein. De oude, begraven bouwvoor gaat abrupt over in 

een ophogingspakket van 1,5 – 2 m dik. 

- Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het plangebied en wordt deze bij 

het veldonderzoek bevestigd?

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge archeologische 

verwachting voor de periode laat-neolithicum – Romeinse tijd. Eventueel aanwezige 

resten uit deze periode werden verwacht in de strandwal. In de top van het (veraarde) 

veen en de klei werden sporen en vondsten verwacht vanaf ca. 1000, van na de 

ontginning van het terrein. Hier werd rekening gehouden met overblijfselen van 

agrarisch gebruik van het terrein, inclusief restanten van de poldermolen.

Bij het booronderzoek is de verwachting deels bevestigd. De top van het duin/ 

de strandwal is verstoord, maar op de flank kunnen archeologische resten uit de 

prehistorie worden aangetroffen. Ook de verwachting met betrekking tot de molen en 

bijbehorende bebouwing is bevestigd.

- Bevinden zich archeologische relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op 

welke diepte t.o.v. maaiveld en NAP?

De intacte flanken van de strandwal betreffen een potentieel archeologisch niveau. 

Deze bevinden zich tussen 1,5 en 3,5 m -NAP/ 2,4 – 4 m -Mv. De oude bouwvoor met 

daarin het puin is aangetroffen op 1,1 m -NAP/ 1,75 – 1, 9 m -Mv.

- Hoewel het niet het doel is van een verkennend booronderzoek: zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen? Zo ja, wat is de horizontale en verticale positie daarvan, 

wat is hun datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische 

verwachting van het plangebied?

Het puin waarop de boringen 3 en 11 zijn gestuit betreffen mogelijk archeologische 

indicatoren, behorend bij een gebouw.

- In hoeverre worden eventuele aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodem verstorende werkzaamheden?

Eventueel in de bodem aanwezige waarden zullen worden verstoord door de heipalen. 

Het is op moment van schrijven nog niet bekend om hoeveel heipalen het gaat, maar 

deze zullen tot ca. 16 m diepte reiken. De geplande kelder van 0,5 m diep zal niet 

dieper dan het ophogingspakket reiken.

- Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader 

archeologisch onderzoek wordt er geadviseerd?

Er wordt vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd 

om de intacte flank van het duin en de oude bouwvoor met mogelijke resten van 

bebouwing in kaart te brengen.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: OpenTopo).

Figuur 1.2 Ligging van het plangebied (zwart) op de archeologische beleidskaart van 

Haarlem. Rood = categorie 2 (bron: Gemeente Haarlem 2009).

Figuur 1.3 Situering onderzoeksgebied (onderzoeksgebied in zwart, bron luchtfoto: 

PDOK 2014).

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied (zwart) op de vereenvoudigde geologische kaart 

van Haarlem en omgeving (bron: RGD 1995). De groene stip geeft de locatie van de 

boring in het Dinoloket aan.

Figuur 2.2 Boorprofiel van geologische boring B25A0661 uit het Dinoloket.

Figuur 2.3 Archis waarnemingen en onderzoeken (zwart kader) met de locatie van het 

plangebied (in zwart), op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). In 

blauw de ligging van het AWN onderzoek uit 1973.

Figuur 2.4 Overzicht van het opgravingsterrein uit 1973 (bron: Schimmer 1976, 8).

Figuur 2.5 De zuidelijke werkput met daarin een greppelsysteem en een afvalkuil (bron: 

Schimmer 1976, 10).

Figuur 2.6 Locatie van het plangebied op de kaart van Floris Balthasar en Balthasar 

Florisz uit 1615; de Kadastrale minuut uit 1811 – 1832 en het Bonneblad uit 1900.

Figuur 2.7 De Jonge Willem (bron: Noord-Hollands archief).

Figuur 2.8 Geologische en archeologische tijdstabel.

Figuur 3.1 Impressie van het plangebied tijdens het booronderzoek.

Figuur 3.2 Boorpuntenkaart (zwarte labels: boornummer, rood: verstoringsdiepte [m- 

NAP]; blauw: top duinzand [m- NAP]).

Figuur 3.3 Boorprofiel .

Figuur 3.4 Boorpuntenkaart geprojecteerd op de topografische kaart uit de jaren ’70, 

voorafgaand aan de herinrichting. De rode stippen geven de gestuite boringen weer.

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.
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Bijlage 1 Boorkolommen

1

boring: HAWA-1
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.444,89, Y: 489.695,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,63, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

180 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 185 cm -Mv / 1,22 m -NAP

boring: HAWA-2
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.419,97, Y: 489.695,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,67, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

170 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

205 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

230 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 290 cm -Mv / 2,23 m -NAP
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2

boring: HAWA-3
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.395,07, Y: 489.695,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,78, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol, opmerking: 
hele boring met edelman

0 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

170 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

185 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 190 cm -Mv / 1,12 m -NAP

boring: HAWA-4
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.369,81, Y: 489.695,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,84, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig grof, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

195 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

290 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: guts loopt leeg

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,66 m -NAP
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3

boring: HAWA-5
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.344,97, Y: 489.695,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,34, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

250 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

285 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, enkele kleilagen, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,66 m -NAP

boring: HAWA-6
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.330,06, Y: 489.695,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,32, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 155 cm -Mv / 1,23 m -NAP
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boring: HAWA-7
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.407,72, Y: 489.695,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,70, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

250 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

290 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 340 cm -Mv / 2,70 m -NAP

boring: HAWA-8
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.382,78, Y: 489.695,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,93, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen, los (alleen zand en veen)
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

190 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

280 cm -Mv / 1,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: guts loopt leeg

 Einde boring op 340 cm -Mv / 2,47 m -NAP
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boring: HAWA-9
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.357,50, Y: 489.695,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,78, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

180 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

220 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,02 m -NAP

boring: HAWA-10
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.369,69, Y: 489.709,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,82, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

200 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

215 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, amorf veen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor riet en wortels, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,68 m -NAP
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boring: HAWA-11
beschrijver: GDB/SB, datum: 12-11-2018, X: 105.394,89, Y: 489.708,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 25A, hoogte: 0,68, 
precisie hoogte: 1 mm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Holland, gemeente: NNH, plaatsnaam: HAARLEM, opdrachtgever: MSD, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 175 cm -Mv / 1,07 m -NAP
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