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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase door middel 

van boringen) uitgevoerd in het plangebied Rijnstraat in Katwijk aan de Rijn. Aanleiding 

voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het deel van de Rijnstraat 

tussen de Turfmarkt en de Sandtlaan. Het rioolgemaal op de hoek Rijnstraat/Sandtlaan 

zal worden gerenoveerd en vanaf het gemaal tot aan de Turfmarkt zal een gescheiden 

rioolstelsel worden aangelegd onder de Rijnstraat.

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

was erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden 

te inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Het veldonderzoek had tot doel inzicht te krijgen in 

de vormeenheden van het landschap, het toetsen en nader aanscherpen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting en het opsporen van eventueel aanwezige 

vindplaatsen. Op basis hiervan is een advies gegeven over de noodzaak van eventueel 

vervolgonderzoek.

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

verwachting voor vindplaatsen uit de periode ijzertijd – vroege middeleeuwen en 

late middeleeuwen-nieuwe tijd. Eventueel aanwezige resten uit de ijzertijd – vroege 

middeleeuwen werden verwacht in de top van de oeverafzettingen van de Oude Rijn. 

Het kan hierbij gaan om bewoningsresten, sporen van landgebruik en losse sporen. 

Vermoedelijk zijn de afzettingen bedekt met een laag verstoven duinzand. In de 

afdekkende laag duinzand worden resten en sporen verwacht uit de late middeleeuwen 

en nieuwe tijd, samenhangend met de ontwikkeling van de nederzetting Katwijk aan 

den Rijn. Hierbij kan gedacht worden aan voormalige straatniveaus, oude rioleringen 

e.d. Deze sporen en resten bevinden zich vermoedelijk in een geroerde laag.

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

op. In de ondergrond bevinden zich de verwachte natuurlijke geulafzettingen van de 

Oude Rijn, de top ervan is aangetroffen vanaf ca. 0,2 m -NAP. 

In de top van de geulafzettingen is geen archeologische cultuurlaag aangetroffen die 

wijst op intensieve bewoning/benutting in de ijzertijd-vroege middeleeuwen. Omdat de 

top van de geulafzettingen onverstoord lijkt en aanwijzingen voor bodemvorming erin 

ontbreken, dient de archeologiche verwachting voor dit niveau naar laag te worden 

bijgesteld.  

In het lage deel van het plangebied (boringen 1, 2 en 3) ligt de top van de 

geulafzettingen aanzienlijk lager (vanaf 2,3 m -NAP) en worden deze afgedekt 

door een pakket verlandingsafzettingen. De basis van dit pakket bestaat uit gyttja 

en gaat naar boven toe over in rietveen. De top ervan ligt rond 1,4 m -NAP. In het 

hoger gelegen deel (boringen 4 t/m 9), ontbreken de verlandingsafzettingen. De 

geulafzettingen gaan scherp over in een humeus zandpakket, dat is geïnterpreteerd 

als een antropogene laag, samenhangend met de (historische) bewoning van Katwijk 

aan den Rijn. Het pakket is rijk aan schelpfragmenten, bevat puin- en mortelresten 

en afwisselend humeuzere trajecten. De antropogene laag wordt afgedekt door een 

recent verstoord pakket (dikte 40 tot 70 cm). 
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Gelet op de diepte van de archeologische laag en de diepte van de voorgenomen 

graafwerkzaamheden zal uitvoering van de voorgenomen plannen waarschijnlijk leiden 

tot aantasting van archeologische resten. Op basis hiervan wordt in het plangebied in 

het kader van de voorgenomen bodemingrepen een vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Vanwege de (veronderstelde) beperkte mogelijkheden om voorafgaand aan de 

civieltechnische graafwerkzaamheden een archeologisch proefsleuvenonderzoek 

plaats te laten vinden, wordt aanbevolen om een archeologische begeleiding van de 

werkzaamheden uit te voeren. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase door middel 

van boringen) uitgevoerd in get plangebied Rijnstraat in Katwijk aan de Rijn (Figuur 

1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het deel van de 

Rijnstraat tussen de Turfmarkt en de Sandtlaan. Het rioolgemaal op de hoek Rijnstraat/

Sandtlaan zal worden gerenoveerd en vanaf het gemaal tot aan de Turfmarkt zal een 

gescheiden rioolstelsel worden aangelegd onder de Rijnstraat.

Voor het te plaatsen gemaal en het zuidelijk deel van het aan te leggen riooltracé 

(Sandlaan-Zandsloot) geldt in het bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Waarde- 

Archeologisch Verwachtingsgebied.1 Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek dient 

plaats te vinden, indien de bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer 

dan 100 m2 en dieper dan 30 cm. Voor het aan te leggen riooltracé ten noorden van de 

Zandsloot geldt in het bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ 

Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek dient plaats te vinden, in geval van 

bodemverstoringen dieper dan 30 cm.

1  Bestemmingsplan ‘Katwijk aan den Rijn 2012’; identificatienr. NL.IMRO.0537.bpKATRijn2012-
va01, vastgesteld 31/01/2013.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (rode lijn; inzet: ligging in 
Nederland (bron: Top25 Kadaster).

1
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De verstorings-/ontgravingsdieptes reiken dieper dan 30 cm. Op grond hiervan is 

de gemeente Katwijk gevraagd een inventariserend archeologisch onderzoek uit te 

voeren.

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.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Katwijk aan de Rijn, parallel aan en op 

een afstand van ongeveer 50 meter van de Oude Rijn (Figuur 1.2). Het noordelijk deel 

van het tracé valt binnen de historische dorpskern van Katwijk aan de Rijn. 

Bij de renovatiewerkzaamheden van het rioolgemaal op de locatie Rijnstraat 1 zullen 

graafwerkzaamheden tot ongeveer 6 meter beneden maaiveld zullen plaatsvinden. De 

graafwerkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe rioolstelsel reiken tot circa 2,5 

meter beneden maaiveld.

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 

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied (stippellijn) op 
een recente luchtfoto (bron luchtfoto: ARCGIS 
Online).
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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 

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: Katwijk Rijnstraat

Archolprojectcode: 1828

Archis-zaaknummer: 4643741100

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk 
dhr. P.A. van den Bos

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 09/11/2018

Rapport gereed: Datum rapport gereed

Versie 1.0 (concept) 

Goedkeuring bevoegd gezag Nog

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Katwijk aan de Rijn

Toponiem: Rijnstraat

Kadastrale aanduiding -

Centrumcoördinaten plangebied: 89.150/ 467.605

Tracélengte plangebied: ca. 350 m

Huidig grondgebruik: Weg, trottoir, groenzones

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het bureauonderzoek is erop gericht aan de hand van bekende en verwachte 

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting waarin voor zover mogelijk 

uitspraken worden gedaan over de datering, het complextype, de locatie, de omvang 

en diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw 

van de bodem en de sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Zo 

zijn aardwetenschappelijke gegevens en historisch kaartmateriaal geraadpleegd. 

Het archeologisch informatiesysteem (Archis) is geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen. Verder zijn uitgevoerde archeologische onderzoeken uit de directe omgeving 

geraadpleegd. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Landschappelijk kader

Pleistoceen
Het plangebied ligt binnen de meandergordel van de Oude Rijn. Behalve door de 

activiteit van de Oude Rijn is de geologische wording van (de omgeving van) het 

plangebied ook bepaald door (vroeg-)holocene kustontwikkeling en zeespiegel-

stijging. Aan de basis van deze ontwikkelingen liggen de pleistocene afzettingen. 

Gedurende het Pleniglaciaal (een koude periode, globaal 73.000-14.500 jaar geleden) 

gedroeg de voorloper van de Rijn zich als een vlechtend systeem. Binnen een brede 

dalvlakte werden heterogene pakketten (grof) zand en grind afgezet. Karakteristiek 

voor vlechtende riviersystemen is het complexe stelsel van ondiepe geulen die de 

langgerekte zand- en grindbanken omsluiten. Deze pleistocene fluviatiele afzettingen 

worden formeel gerekend tot de Formatie van Kreftenheye.2 

Holoceen
Na de laatste ijstijd (vanaf circa 10.000 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk 

warmer. Een gevolg hiervan was de snelle stijging van de zeespiegel (meer dan 

30 centimeter per eeuw), waardoor het Noordzeebekken volliep en de zee zich in 

oostelijke richting uitbreidde.3 Landinwaarts van het opschuivende getijdengebied 

vormde zich een verdrinkend kustmoeras waar veen tot ontwikkeling kwam (Basisveen 

Laag van de Formatie van Nieuwkoop).4 Voortgaande stijging van de zeespiegel leidde 

ertoe dat ook het veenmoeras verdronk en plaats maakte voor een waddengebied. De 

sedimenten die in het waddengebied zijn afgezet worden gerekend tot het Laagpakket 

van Wormer van de Formatie van Naaldwijk.5

2  Busschers & Weerts 2003.
3  Kiden 1995.
4  Weerts & Busschers 2003.
5  Weerts 2003.

2
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Figuur 2.1 
Paleogeografische ontwikkeling van 
de omgeving van het plangebied 
(naar Vos et al. 2011).
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Aanvankelijk was mariene invloed nog allesbepalend. Gedurende de periode van snelle 

zeespiegelstijging in het Atlanticum (grofweg rond 7000 v. Chr.) ontstonden buiten 

de huidige kustlijn als gevolg van het sedimenttransport door wind, getijden- en 

golfwerking waarschijnlijk al strandwallen. Deze strandwallen werden door de snel 

stijgende zeespiegel echter na korte tijd weer opgeruimd, terwijl verder landinwaarts 

nieuwe strandwallen werden gevormd (Figuur 2.1). Met het afnemen van snelheid van 

de relatieve zeespiegelstijging verplaatste de kust zich steeds minder snel landinwaarts 

en rond 3900 v. Chr. bereikte de zee zijn maximale oostwaartse uitbreiding; de kust 

bevond zich iets oostelijk van Alphen aan den Rijn. Vanaf dan werden de nieuw 

gevormde strandwallen niet meer opgeruimd door de zee, maar bouwde de kuststrook 

zich in westelijke richting uit. De langgerekte, strandwalcomplexen die parallel aan 

de kust ontstonden, wisselden elkaar af met laaggelegen strandvlakten.6 Hierdoor 

ontstond een stabiele kustbarrière, die het achterland afschermde van de zee. Door 

de verslechterde ontwatering vond hier op uitgebreide schaal veengroei plaats. Het 

veen wordt lithostratigrafisch gerekend tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van 

Nieuwkoop).7 

Oude Rijnmonding
Rond 4500 v. Chr. verlegde de Rijn haar zuidelijke loop naar het noorden en ontstond 

de Oud Rijn. De Rijn mondde uit in het brede estuarium dat zich in de opening van de 

kustbarrière bevond (Figuur 2.1).8 Waar in eerste instantie de invloed van de zee (ten 

opzichte van de Oude Rijn) nog bepalend was, nam deze - met het uitbouwen van de 

kust - af. Tot circa 2500 v. Chr. bestond het grootste deel van het estuarium uit een 

waddenmillieu: tussen de verschillende geullopen lagen zandbanken en -platen die 

alleen droogvielen bij laagwater (Figuur 2.1: intergetijdegebied). Door verdere uitbouw 

van de kust en de doorgaande opslibbing, vormden zich - globaal vanaf de bronstijd - 

langs de oevers van het estuarium hoger gelegen kwelders die alleen nog bij extreem 

hoog water overstroomden (Figuur 2.1: supragetijdegebied).9

Aan het einde van de Romeinse tijd liep de afvoer van de Oude Rijn sterk terug doordat 

de Waal aan het begin van de 4e eeuw de hoofdafvoer van de Rijn had overgenomen. 

De verminderde rivierafvoer leidde ertoe dat de invloed van de zee weer toenam. 

Tijdens stormvloeden of extreem hoogwater kon het zeewater het opgeslibde 

mondingsgebied van de Oude Rijn binnendringen, waarbij een (zandig) kleidek werd 

afgezet op de aanwezige kwelders.10 Met het afdammen van de Kromme Rijn in 1122 

na Chr. bij Wijk bij Duurstede, kwam een definitief einde aan de activiteit en invloed 

van de Oude Rijn.11 Tijdens enkele stormvloeden in de 12e eeuw kon de zee dan ook 

ver het voormalige estuarium binnendringen.12 Vermoedelijk rond het einde van de 

12e eeuw verzandde de (Oude) Rijnmonding bij Katwijk uiteindelijk definitief.13 Met de 

vorming van een (jonge) duingordel was het achterland was nu volledig afgesloten van 

de zee. 

6  Van der Valk 1992.
7  Weerts & Busschers 2003a.
8  Cohen et al. 2012, Pruissers & De Gans 1988.
9  Ter hoogte van het vliegveld Valkenburg ontstonden de vroegste kwelders rond 1600 v. Chr. 

(Jansen et al. 2010).
10  Markus & Van Wallenburg 1982.
11  Dekker 1980.
12  Op basis van historische bronnen stelde Gottschalk (1971) vast dat in 1134, 1163, 1170 en 

1196 sprake is geweest van stormvloeden in het mondingsgebied van de Oude Rijn.
13  Pruissers & Vos 1982; Parlevliet 2001.
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Formeel worden de mariene afzettingen lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie 

van Naaldwijk en de rivierafzettingen tot de Formatie van Echteld.14 De afzettingen 

in de (Oude) Rijndelta worden doorgaans ondergebracht bij de mariene formatie. 

De estuariene sedimenten, die veelal in een zoet milieu, maar onder duidelijke 

getijdeninvloed zijn ontstaan, passen niet goed in deze strikte benadering.15 

2.2.2 Bodem en geo(morfo)logie

Het plangebied ligt binnen de meandergordel van de Oude Rijn, pal ten (zuid)westen 

van de huidige rivierloop. De Oude Rijn was actief van ongeveer 3100 v. Chr. tot 300 

na Chr. (4450-1729 14C BP).16 Binnen deze sedimentatieperiode is een drietal fasen 

onderscheiden. De afzettingen uit de oudste fase, waarop het plangebied ligt, dateren 

uit de periode van ongeveer 3100 tot 1200 jaar v. Chr. (Figuur 2.2.: gele kleur). In 

deze periode maakte de omgeving van het plangebied deel uit van het estuariene 

mondingsgebied van de Oude Rijn. De afzettingen uit deze periode betreffen dan ook 

in hoofdzaak estuariene geulafzettingen in plaats van (klassieke) fluviatiele meander-

gordelafzettingen (zie paragraaf 2.2). In de periode daarna heeft de loop van de Oude 

Rijn zich noordwaarts verlegd en is de monding naar het (noord)westen verplaatst. 

De huidige loop pal ten oosten van het plan gebied betreft de hierbij horende, niet 

dichtgeslibde restgeul. De jongste, vroegmiddeleeuwse fase van de Oude Rijn is 

gedateerd van 300 tot 1122 na Chr. (Figuur 2.2: rode eenheid).

Op de meandergordel van de Oude Rijn zijn vindplaatsen vanaf de Romeinse 

tijd bekend. De paleogeografische kaart van de Romeinse limeszone geeft een 

gedetailleerder beeld van het landschap rond het begin van de jaartelling.17 Ook 

14  resp. Weerts &Busschers 2003b, Weerts 2003.
15  Voor de oudere en zuidelijke Rijnafvoer (‘Rijswijk-Zoetermeer inlet’) is om deze reden binnen 

de Formatie van Echteld een afzonderlijk (niet-officieel) laagpakket geïntroduceerd, de Terg-
bregge Laag (Hijma et al. 2009).

16  Cohen et al. 2012.
17  Van Dinter 2013.

Figuur 2.2 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met het plangebied 
(rode lijn) en de huidige loop van de Oude 
Rijn (lichtblauw; bron: Cohen et al. 2012).
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volgens deze kaart ligt het plangebied op de meandergordel. Vermoedelijk is deze 

deels overstoven door (jong) duinzand (Figuur 2.3). 

De omgeving van het plangebied is niet gepubliceerd op een geologische kaart (schaal 

1:50.000). Wel staan in het DINOloket enkele geologische boringen weergegeven in de 

omgeving van het plangebied. Enkele boringen ten westen van de Oude Rijn zijn tot 4 

à 5 m -mv doorgezet.18 De boringen laten een tamelijk vergelijkbare opbouw zien: de 

bovenste circa 2 meter bestaat uit kleiige afzettingen, daaronder komen fijnzandige 

afzettingen voor. Zowel de klei als het zand worden gerekend tot mariene afzettingen 

(Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). In enkele boringen is het 

bovenste deel als een antropogeen, opgebracht pakket beschreven. 

18  Boringen B30E0053, B30E0794, B30E0807, B30E0808 en B30E0809; deze liggen in een vergeli-
jkbare omgeving als het plangebied: westelijk van de Oude Rijn, binnen een afstand van 
ongeveer 200 meter van de rivier.

Figuur 2.3 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de paleogeografische kaart van Romeinse 
limes (naar: Van Dinter 2013). 
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Een tweetal boringen dat binnen de jongere fase van de meandergordel ligt, is tot 

dieper dan 25 meter doorgezet en verschaft daarmee informatie over de diepere 

ondergrond.19 In de ene boring (B30E001) komen tot 13,5 m -mv fijnzandige, fluviatiele 

afzettingen voor (Formatie van Echteld). In de andere boring (B30E0148) worden 

tot 13,5 m -mv fijnzandige, jonge mariene afzettingen weergegeven (Formatie 

van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). Deze verschillende interpretatie van 

dezelfde afzettingen illustreert het eerder genoemde probleem van de lithostrati-

grafische toekenning van de afzettingen in de Oude Rijnmonding. De jonge Oude 

Rijn-afzettingen gaan vanaf 7 m- mv over in oude getijdenafzettingen (Laagpakket 

van Wormer). Rond 17 à 20 m -mv gaan de holocene afzettingen over in pleistocene 

afzettingen (Formatie van Kreftenheye).

Door de ligging in de bebouwde kom van Katwijk is het plangebied op zowel de 

bodemkaart als de geomorfologische kaart als ‘bebouwd’ weergegeven.20 

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

Rijnstraat tussen 2,0 en 1,0 m +NAP. In het uiterste zuidelijke deel van het plangebied 

(langs de Oude Rijn) daalt het maaiveld tot ongeveer 0 m NAP (Figuur2.4).

19  de boringen (B30E001 en B30E0148) liggen op ‘t Sandt, ongeveer 100 meter oostelijk van de 
Oude Rijnloop. 

20  Markus & Van Wallenburg 1982, Alterra 2006.

Figuur 2.4. 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN3, 2018). 
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke archeologische verwachtingswaarden- en beleids-
kaart

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Katwijk ligt het plangebied in 

de landschappelijke eenheid ‘overstoven beddingafzettingen van de Oude Rijn’. Voor 

deze eenheid geldt een lage archeologische verwachting voor de perioden neolithicum 

en bronstijd en middelhoge archeologische verwachting vanaf de IJzertijd. Voor de 

voorafgaande perioden is geen archeologische verwachting geformuleerd.21 

De verwachtingskaart is vertaald naar gemeentelijk beleid en verbeeld in het 

bestemmingsplan ‘Katwijk aan den Rijn 2012’ (vastgesteld op 31 januari 2013).22 Ten 

aanzien van het noordelijk deel van het plangebied, dat binnen de historische kern 

van Katwijk aan de Rijn ligt (de Zandsloot vormt hiervan de zuidelijke begrenzing) 

geldt een dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’. De bijhorende planregels 

geven aan dat alle werkzaamheden dieper dan 30 cm vergunningsplichtig zijn. Ten 

aanzien van het zuidelijk deel van het plangebied (ten zuiden van de Zandsloot) 

geldt in het bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Waarde- Archeologisch 

Verwachtingsgebied. De bijhorende planregels geven aan dat werkzaamheden 

dieper dan 30 cm en met een omvang groter dan 500 m2 vergunningsplichtig zijn. 

Ontheffing kan worden verleend indien voorafgaand aan de (bouw)werkzaamheden 

een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis waarvan in voldoende mate 

kan worden vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden niet zullen leiden tot 

aantasting van archeologische waarden.

2.3.2 Bekende archeologische vindplaatsen

Het noordelijk deel van het plangebied (vanaf de Zandsloot) valt binnen de 

historische (dorps)kern van Katwijk aan de Rijn (monumentnr. 16517; terrein van hoge 

archeologische waarde; Figuur 2.5). De historische kern bevat bewoningsresten uit de 

late middeleeuwen en nieuwe tijd. De begrenzing ervan is gebaseerd op de historische 

kaart uit het midden van de 19e eeuw.

Ongeveer 400 meter oostelijk van het plangebied, op het waardeiland ‘t Sandt bevindt 

zich een terrein met resten van het middeleeuwse huis ‘t Zandhuis. Het kasteel is in 

1393 en 1420 verwoest, halverwege de 17e eeuw is een nieuw huis gebouwd. Bij de 

uitbreiding daarvan vanaf 1737 zijn de bovengrondse resten van het oorspronkelijke 

kasteel gesloopt (monumentnr. 2792; terrein van hoge archeologische waarde). 

Circa 300 meter westelijk van het plangebied ligt de Zanderij Westerbaan 

(monumentnr. 7224; terrein van hoge archeologische waarde). In de Zanderij 

Westerbaan zijn de afgelopen anderhalve eeuw veelvuldig archeologische vondsten 

gedaan.23 Zo werd in 1858 bij het doorgraven van de Zandsloot Romeins en vroeg-

middeleeuws materiaal aangetroffen. 24 Bij zandafgravingen in de eerste helft van 

de 20e eeuw werd eveneens een groot aantal vondsten gedaan. Hoewel ervan uit 

werd gegaan dat de zandafgraving het archeologisch bodemarchief van de Zanderij 

21  Wink & Sprangers 2014.
22  identificatienr. NL.IMRO.0537.bpKATRijn2012-va01.
23  Dijkstra 2011.
24  Janssen 1859.



18 RijnstRaat

grotendeels zou hebben aangetast, bleek dit niet het geval. Archeologisch onderzoek 

dat de afgelopen decennia in het kader van de geplande woningbouw is uitgevoerd 

bracht talrijke nederzettingssporen aan het licht, met name om bewoningssporen 

uit de vroege middeleeuwen. Verder zijn sporen uit de Romeinse tijd, waaronder een 

grafveld, blootgelegd.25

2.3.3 Molendatabase
Pal ten zuiden van het plangebied staat de (koren)molen ‘De Geregtigheid’. De molen 

is gebouwd in 1740 als opvolger van de twee eerdere korenmolens van Katwijk die op 

dezelfde plek hebben gestaan.26 De oudst bekende molen is gebouwd in 1360 of eerder 

(Molen van Katwijk [1e], database-nr. 8579). In de periode 1627-1641 is deze vervangen 

door de tweede molen (Molen van Katwijk [2e], database-nr. 8580). In 1740 werd deze 

molen vervangen door de huidige molen.

2.3.4 Relevante archeologisch onderzoeken
In de omgeving van het plangebied zijn verscheidene archeologische onderzoeken 

uitgevoerd. Door de specifieke locatie van onderhavig plangebied - op de zuid(west)

elijke oever, pal tegen de Rijnloop - is een groot deel van deze onderzoeken evenwel 

minder relevant. Onderstaande onderzoeken hebben een vergelijkbare geologisch-

landschappelijke setting:

- Ter hoogte van de Rijnstraat 51 - aan de noordzijde van onderhavig het plangebied 

- heeft IDDS in 2014, een archeologische begeleiding en een booronderzoek 

uitgevoerd.27 Uit de boringen bleek dat in de ondergrond (op 2,5 à 3 m -mv) 

25  Van de Velde 2008, Van de Velde 2011.
26  http://www.molendatabase.org
27  Archis-zaakidentificatienummer 2445944100; Corver & Wilbers 2014.

Figuur 2.5 
AMK-terreinen, Archis waarnemingen en 
onderzoeken in de omgeving van het 
plangebied.
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bedding- en/of restgeulafzettingen van de Oude Rijn aanwezig waren. Deze 

bestaan uit fijn zand of siltige klei met respectievelijk klei- of zandlaagjes. 

Hierboven zijn oeverafzettingen aangetroffen. De top van de oeverafzettingen is 

door de mens geroerd, vermoedelijk in de (late middeleeuwen en/of) nieuwe tijd. 

De geroerde oeverafzettingen worden afgedekt door een humeus zandpakket met 

resten van hout, baksteen en ander bouwpuin. Dit pakket betreft vermoedelijk 

een ophoogpakket, uit de nieuwe tijd. Bij de archeologische begeleiding weden 

geen sporen of structuren opgeleverd, wel zijn enkele fragmenten van 18e eeuwse 

facience-tegels aangetroffen.

- Aan de Huetingstraat, ongeveer 25 m ten westen van de Rijnstraat, is in 2010 

door IDDS een bureau- en karterend booronderzoek uitgevoerd. 28 Tijdens het 

onderzoek werd vanaf 1,9 m -mv (ca. 0 m NAP) een pakket kleiige kwelderafzet-

tingen van de Oude Rijn aangetroffen. Deze Oude Rijnafzettingen waren afgedekt 

door een 2 meter dik pakket (jong) duinzand. Hiervan bleek ten minste de 

bovenste meter te zijn omgezet. 

- In verband met de aanleg van kabels en leidingen in de Molenwijk, direct ten 

zuiden van het plangebied, heeft IDDS in 2015 een bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd. 29 Tijdens het booronderzoek zijn 

kwelder(achtige) afzettingen aangetroffen, waarvan het bovenste deel verstoord 

bleek. Het onderzoek heeft geen concrete aanwijzingen voor aanwezigheid van 

archeologische resten opgeleverd.

- In 2002 is een deel van de aanleg van de rioolpersleiding in de Rijnstraat 

archeologisch begeleid door Dik Parlevliet in samenwerking met de AWN afdeling 

Rijnstreek.30 Tijdens de begeleiding is de opbouw van de Rijnstraat in kaart 

gebracht, waarbij drietal ophogingslagen (daterend tussen 1250 en 1425) zijn 

onderscheiden. De basis hiervan ligt rond 0,6 m -NAP, het totale ophogingspakkket 

heeft een dikte van ongeveer 1,5 meter. Binnen dit ophogingspakket zijn delen van 

een wegverharding aangetroffen, deze wordt globaal gedateerd rond het eind van 

de 14e eeuw. Verder is een groot aantal fragmenten aardewerk (laatmiddeleeuws 

en jonger) en diverse gemetselde riolen aangetroffen. 

Oostelijk van het plangebied, op de middeleeuwse meandergordel van de Oude Rijn, 

zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

- Direct aan de overzijde van de Oude Rijn heeft Vestigia in 2016 een bureau- en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd. 31 Uit de boringen bleek dat de bovenste 

1 à 1,5 meter was geroerd. Hieronder werden zandige beddingafzettingen van de 

Oude Rijn aangetroffen. Deze gingen o ver in kleiige, lagunaire afzettingen. Bij het 

onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen. Er is geen vervolgonder-

zoek geadviseerd.

- Ongeveer 175 m ten oosten van de Rijnstraat heeft Becker en Van de Graaf in 2008 

een bureauonderzoek met verkennende boringen uitgevoerd ter hoogte van de ’t 

Sandtlaan.32 Tijdens het onderzoek werden middeleeuwse vondsten aangetroffen 

(vermoedelijke datering: 14e-18e eeuw) die in verband werden gebracht met het 

Huis ‘t Sandt. Tijdens het hierop volgende proefsleuvenonderzoek werden vrijwel 

geen archeologische sporen en/of resten aangetroffen.33

28  Archis-zaakidentificatienummer 2309175100; Van den Engel & Moerman, 2011.
29  bureauonderzoek: Archis-zaakidentificatienummer 3291340100; Moerman, 2015. Booronder-

zoek: Archis-zaakidentificatienummer 3301051100; Koekkelkoren, 2015.
30  Parlevliet 2003, het onderzoek staat niet in Archis vermeld.
31  Archis-zaakidentificatienummer 4003070100; Visser et al. 2016.
32  Archis-zaakidentificatienummer 2197833100; Berkhout 2008.
33  Archis-zaakidentificatienummer 2219865100; Moerman & Van Klaveren, 2009.
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2.3.5 Historisch kaartmateriaal

Historische kaarten geven een beeld van het plangebied vanaf het begin van de 17e 

eeuw. De volgende kaarten zijn geraadpleegd: 

- ‘Caertboeck van Rynland: Valkenburg en de beide Katwijken’ door Balthasar 

Floriszoon van Berckenrode en Floris Balthasars, uit 1615;34

- ‘Chaerte vande gelegentheit ofte koers vanden Rhijn met de oude waeterloosijnghe 

ghenaemt het Mallegat, streckende vande stadt Leijden tot inde Noordzee’ door 

Pieter Henricxzoon van Bilderbeeck, uit 1726;35

- ‘ t’Hoogheymraedschap van Rhijnland: [Leiden], 1647’, uit 1746; 36

- Kadastrale minuutplan gemeente Katwijk, Katwijk aan den Rijn, sectie B, blad 02 

uit 1811 – 1832;37

- Topografische kaarten vanaf ca. 1900.38

De kaart van Van Berckenrode en Balthasars uit 1615 (ook bekend als Prins Maurits’ 

Kaart van het Rijnland) geeft (al) een herkenbaar beeld van de topografische indeling 

van Katwijk aan de Rijn aan het begin van de 17e eeuw (Figuur 2.6). De toenmalige 

Voorstraat (huidige Rijnstraat) met bebouwing aan weerszijden ervan, pal tegen de 

Oude Rijn, komt in grote lijnen overeen met de huidige situatie. De Zandsloot is niet 

(duidelijk) afgebeeld, wel staat ten zuiden van het plangebied de (oudste) korenmolen 

vermeld. 

De kaart van Bilderbeeck uit 1627 komt overeen met de 12 jaar eerder vervaardigde 

kaart, maar geeft een gedetailleerder en vooral strakker beeld (Figuur 2.7). Het 

plangebied bestaat uit bebouwing met enkele tussengelegen open percelen. Verder 

is de Zandsloot duidelijk te herkennen. Het Kaartenboek Rijnland (uit 1746) laat een 

vergelijkbaar, maar veel schematischer beeld zien (de kaart is hier afgebeeld).

34  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 155.
35  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 1822.
36  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 157.
37  Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Objectnr. MIN08084B02.
38  www.topotijdreis.nl.

Figuur 2.6 
Globale ligging van het plangebied (rode 
ellips) op een uitsnede van de kaart van Van 
Berckenrode en Balthasars uit 1615 (bron: 
Hoogheemraadschap Rijnland).
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Figuur 2.7 
Globale ligging van het plangebied 
(rode ellips) op een uitsnede van de 
kaart van Bilderbeeck uit 1627 (bron: 
Hoogheemraadschap Rijnland).

Figuur 2.8 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de kadastrale kaart uit het begin van de 
19e eeuw (gemeente Katwijk, sectie B, blad 2 
‘Katwijk aan den Rijn’).
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Op de kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw verschijnt meer detail 

(Figuur 2.8).39 Hoewel de ligging van de afzonderlijke bebouwing afwijkt van de 

huidige situatie, komt het algemene beeld wel overeen. De huizen bevinden zich aan 

weerszijden van de Rijnstraat, ter hoogte van de straat zelf (daar waar de geplande 

grondwerkzaamheden zullen plaatsvinden) wordt geen bebouwing weergegeven. 

Ook het tracé van de Zandsloot, die de Rijnstraat kruist, komt overeen met de huidige 

situatie. Topografische kaarten uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw laten zien dat 

het straatpatroon en de topografische structuur zo goed als ongewijzigd blijft (Figuur 

2.9). 

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de bekende gegevens kan voor de ondiepe ondergrond van het 

plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting worden opgesteld. 

Hierbij kunnen van onder naar boven twee ‘archeologische landschappen’ worden 

onderscheiden (tabel 2.1):

39  Kadastraal minuutplan gemeente Katwijk, sectie B, blad 2 ‘Katwijk aan den Rijn’.

Figuur 2.9 
Topografische ontwikkeling van de omgeving 
van het plangebied vanaf het begin van de 20e 
eeuw (bron: http://www.topotijdreis.nl).
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landschap bewoningsperiode archeologische verwachting

estuarien/fluviatiel landschap ijzertijd - vroege middeleeuwen (middel)hoog

dorpskern late middeleeuwen/nieuwe tijd zeer hoog

Estuarien-fluviatiel landschap
Het plangebied ligt op de meandergordel van de Oude Rijn, pal ten westen van de 

‘middeleeuwse’ Rijnloop. In de ondergrond van het plangebied wordt een opbouw van 

(kwelder- of) oeverafzettingen op (estuariene of ) geulafzettingen verwacht. De top 

van deze afzettingen wordt verwacht vanaf 0 m NAP. 

Voor deze oeverafzettingen geldt een hoge archeologische verwachting voor 

vindplaatsen (nederzettingen) uit de ijzertijd, Romeinse tijd en/of vroege 

middeleeuwen. Deze kenmerken zich doorgaans door een archeologische cultuurlaag 

en een relatief grote vondstdichtheid. Verder kunnen sporen van landgebruik, 

begravingen en losse sporen aanwezig zijn.

Tot slot bevindt het plangebied zich in de zone waar de Romeinse weg wordt vermoed; 

op basis van de beschikbare gegevens lijkt het evenwel aannemelijker dat het wegtracé 
westelijk van het plangebied loopt.

Dorpskern
Tegen het eind van de vroege middeleeuwen raakte het estuarien-fluviatiele landschap 

deels overstoven met jong duinzand. De dikte van het pakket stuifzand bedraagt 

vermoedelijk 1,5 à 2 meter. Rond deze periode ontstond op de westelijke oever van 

de Oude Rijn de huidige nederzetting Katwijk aan den Rijn; de bewoning aan de 

Voorstraat (de vroegere benaming van de huidige Rijnstraat) gaat vermoedelijk terug 

tot de 13e eeuw. Geraadpleegde kaarten die teruggaan tot het begin van de 17e eeuw, 

laten zien dat het plangebied eenzelfde inrichting/gebruik heeft gekend: een straat 

met lintbebouwing. 

Ten aanzien van de bovenste 1,5 à 2 meter geldt een zeer hoge verwachting voor 

bewoningssporen die samenhangen met de ontwikkeling van de dorpskern van Katwijk 

aan den Rijn vanaf de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Op grond van de historische 

kaarten (teruggaand tot het begin van de 17e eeuw) lijkt het dat de bebouwing zich 

steeds aan weerszijden van de Voorstraat/Rijnstraat heeft gestaan. Ter hoogte van de 

straat zelf worden met andere woorden geen resten van gebouwen (muren, vloertjes, 

funderingen, waterkelders e.d.) verwacht. Wel zal er hoogstwaarschijnlijk sprake zijn 

van waterputten, straatjes, oude rioleringen e.d. De sporen en resten bevinden zich 

vermoedelijk in een geroerde laag. 

Verder geldt dat archeologische sporen/resten kunnen zijn verstoord door bouw- en 

sloopactiviteiten die in de afgelopen eeuwen hebben plaatsgevonden. 

 

Tabel 2.1
Gestapelde archeologische verwachting.
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Figuur 2.10 
Geologische en archeologische tijdstabel.
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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. Tijdens de verkennende fase 

binnen het plangebied negen 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 6,0 m -Mv. In het zuidelijk deel van het plangebied 

zijn op relatief korte afstand drie boringen gezet, ter hoogte van de Rijnstraat zijn de 

boringen gezet op een onderlinge afstand van circa 50 meter.

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.40 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.

40  Nederlands Normalisatie-instituut, 1989.

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). De 

gehanteerde methode is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw, het 

bepalen van de verstoringsdiepte en het opsporen van een eventueel aanwezige 

archeologische (cultuur)laag.41 Deze methode is in principe niet geschikt voor het 

opsporen van archeologische vindplaatsen (behoudens grotere, vondstrijke nederzet-

tingsterreinen met een vondst- of cultuurlaag).

3.3 Resultaten

3.3.1 Veldsituatie 

Het uiterste zuidelijk deel van het plangebied bestaat uit een grasveld. Hier zijn drie 

boringen gezet (boringen 1, 2 en 3). Het overige deel van het plangebied bestaat uit 

verhard terrein (de weg met belendende trottoirs) met een vrij dicht netwerk van 

41  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Resultaten booronderzoek (zwarte labels: 
boornummer; rood: diepte recente verstor-
ing [m- mv]; blauw: onderkant cultuurlaag 
[m- mv]).
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kabels en leidingen. In dit gedeelte zijn de boringen gezet in de aanwezige plantsoen-

stroken en/of boomgaten. 

3.3.2 Resultaten booronderzoek

Tijdens het booronderzoek zijn van boven naar beneden de volgende pakketten 

aangetroffen:

-	 recent, verstoord pakket;

-	 antropogeen pakket;

-	 natuurlijke afzettingen.

Natuurlijke afzettingen
Aan de basis van de boringen bevindt zich een pakket kalkrijk, (licht)grijs, matig fijn, 

matig siltig zand met enkele kleilagen. Naar boven toe gaat het zand geleidelijk over in 

uiterst siltige klei met (dikke) zandlagen. De afzettingen zijn geïnterpreteerd als (resp. 

zandige en kleiïge) geulafzettingen. De top van de geulafzettingen is aangetroffen 

vanaf 0,2 m -NAP (boring 9). In de boringen 1, 2 en 3 - die relatief dicht bij de Oude 

Rijnloop zijn gezet - ligt de top van de geulafzettingen beduidend dieper: vanaf 2,3 m 

-NAP (Figuur 3.2). Er zijn geen aanwijzingen dat de top van de geulafzettingen in latere 

tijden verstoord zijn. Het feit dat de top kalkrijk is, geeft aan dat er niet of nauwelijks 

sprake was van bodemvorming.

De geulafzettingen in deze lage zone (boringen 1, 2 en 3) worden afgedekt door 

een kalkrijke, (licht)grijsbruine laag gyttja met rietresten. Gyttja betreft een organo-

klastisch sediment, hoofdzakelijk bestaand uit micro-organismen, humus en zeer 

fijn verslagen veen- en plantenresten. De gyttja-afzettingen zijn geïnterpreteerd als 

verlandingsfase van de Oude Rijnloop. De dikte van de verlandingsafzettingen varieert 

van enkele decimeters tot bijna een meter, de top ervan ligt tussen 1,7 en 2,1 m -NAP. 

Naar boven toe gaan de verlandingsafzettingen abrupt over in een laag (grijs)bruin 

rietveen. Het veen is variërend sterk zandig tot mineraalarm. De top van het veen is (in 

alle drie de boringen) aangetroffen op 1,4 m -NAP. 

In boring 5 gaan de kleiïge geulafzettingen naar boven toe abrupt over in (donker)

grijsbruine laag kalkrijk, zandig veen met riet- en houtresten. De laag betreft detritus, 

eveneens een organo-klastisch sediment. De genese hiervan is niet geheel duidelijk. 

Het kan gaan om verlandingsafzettingen (natuurlijke herkomst) waarbij duinzand 

is ingewaaid tijdens de verlandingsfase, maar wellicht dat ook een antropogene 

oorsprong mogelijk is.

Antropogeen pakket 
Het veen en de geulafzettingen worden afgedekt door een pakket (donker)bruingrijs, 

humeus zand met puinresten. Het zand betreft sterk tot uiterst siltig, matig fijn zand 

met fragmenten strandschelpen. De aangetroffen puinresten bestaan uit fragmentjes 

oranje baksteenpuin en (kalk)mortel. Dit pakket is geïnterpreteerd als een antropogeen 

pakket, dat samenhangt met de historische bewoning in de dorpskern van Katwijk aan 

de Rijn gedurende de late middeleeuwen en nieuwe tijd. 

Binnen antropogene pakket is rond 1,3 m - mv sprake van een donkerbruingrijze laag 

met een dikte van enkele decimeters. Deze laag is over het algemeen zeer compact 

en bevat veel fragmenten van strandschelpen. In boring 8 was deze laag dermate 

compact, dat de boring is gestuit in deze laag (180 cm -mv). Boring 7 is hoger in deze 

laag gestuit op ondoordringbaar puin (80 cm - mv). 
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In boring 9 is het onderste deel van de antropogene laag (1,9 tot 2,5 m -mv) vlekkerig, 

relatief schoon (puinfragmenten ontbreken hier) en minder humeus. Vermoedelijk 

betreft het een relatief schone laag verstoven duinzand, waarvan het onderste deel, 

door de grotere dikte, niet is geroerd (Figuur 3.2). 

Verstoord pakket
De humeuze cultuurlaag gaat naar boven toe abrupt over in een verstoord pakket. 

Het pakket betreft donkergijsbruin, matig humeus, uiterst siltig zand met fragmentjes 

(recent) betonpuin en/of grind. De dikte van het verstoorde pakket langs de Rijnstraat 

bedraagt 40 à 70 cm. Ter hoogte van de boring 1 reikt de verstoorde pakket tot een 

diepte van 130 cm. 

3.3.3 Archeologische indicatoren

De hierboven beschreven antropogene laag (cultuurlaag) is op zich op te vatten als 

archeologische laag. Binnen deze laag zijn tijdens het veldonderzoek fragmenten 

(bouw)puin en mortel aangetroffen. Verder zijn in de boringen 3 en 4, eveneens 

in deze laag, enkele scherven aangetroffen. In boring 3 betreft het een fragment 

groengeglazuurd aardewerk. In boring 4 gaat het om een scherf met een enkelzijdige 

oranje glazuur. 

In de top van de geulafzettingen is geen archeologische cultuurlaag aangetroffen die 

wijst op intensieve bewoning/benutting in de ijzertijd-vroege middeleeuwen.

 

Figuur 3.2 
Lengteprofiel door het plangebied.
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Conclusie

4.1 Conclusie

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

verwachting voor vindplaatsen uit de perioden ijzertijd – vroege middeleeuwen en 

late middeleeuwen-nieuwe tijd. Eventueel aanwezige resten uit de ijzertijd – vroege 

middeleeuwen werden verwacht in de top van de oeverafzettingen van de Oude Rijn. 

Het kan hierbij gaan om bewoningsresten, sporen van landgebruik en losse sporen. 

Vermoedelijk zijn de afzettingen bedekt met een laag verstoven duinzand.

In de afdekkende laag duinzand worden resten en sporen verwacht uit de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd, samenhangend met de ontwikkeling van de 

nederzetting Katwijk aan den Rijn. Hierbij kan gedacht worden aan voormalige 

straatniveaus, oude rioleringen e.d. De sporen en resten bevinden vermoedelijk zich in 

een geroerde laag.

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

op. In de ondergrond bevinden zich de verwachte natuurlijke geulafzettingen van de 

Oude Rijn, de top ervan is aangetroffen vanaf ca. 0,2 m -NAP. In het lage deel van het 

plangebied (boringen 1, 2 en 3) ligt de top van de geulafzettingen aanzienlijk lager 

(aangetroffen vanaf 2,3 m -NAP) en worden deze afgedekt door een pakket verlan-

dingsafzettingen van bijna een meter dik. De basis van dit pakket bestaat uit gyttja en 

gaat naar boven toe over in rietveen. In het veen is sprake van ingewaaid (duin)zand, 

de top ervan ligt rond 1,4 m -NAP.

In de top van de geulafzettingen is geen archeologische cultuurlaag aangetroffen die 

wijst op intensieve bewoning/benutting in de ijzertijd-vroege middeleeuwen. Omdat de 

top van de geulafzettingen onverstoord lijkt en aanwijzingen voor bodemvorming erin 

ontbreken, dient de archeologiche verwachting voor dit niveau naar laag te worden 

bijgesteld.  

In het hoger gelegen deel (boringen 4 t/m 9), ontbreken de verlandingsafzettingen. De 

geulafzettingen gaan scherp over in een humeus zandpakket, dat is geïnterpreteerd 

als een antropogene laag, samenhangend met de (historische) bewoning van Katwijk 

aan den Rijn. Het pakket is rijk aan schelpfragmenten, bevat puin- en mortelresten, 

afwisselend humeuzere trajecten. De antropogene laag wordt afgedekt door een 

recent verstoord pakket. De dikte hiervan bedraag 40 tot 70 cm. 

4.2 Advies

Archeologische resten, samenhangend met de historische bewoning in de dorpskern, 

worden verwacht in (of direct onder) het antropogene pakket. Gelet op de diepte 

van de archeologische laag (maximal 2,2 m -mv) en de diepte van de voorgenomen 

graafwerkzaamheden (2,5 tot 6 m) zal uitvoering van de voorgenomen plannen 

waarschijnlijk leiden tot aantasting van archeologische resten. Op basis hiervan wordt 

in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen een vervolgstap 

uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Gelet op de beperkte mogelijkheden om voorafgaand aan de civieltechnische graaf-

werkzaamheden een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats te laten vinden, 

4
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wordt aanbevolen om een archeologische begeleiding van de werkzaamheden uit te 

voeren. Een archeologische begeleiding houdt in dat tijdens aan de graafwerkzaamhe-

den archeologische waarnemingen worden verricht. Een archeologische begeleiding 

behoort plaats te vinden op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een senior-

archeoloog en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde overheid.

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

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

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

contactpersoon P. van den Bos).
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Bijlage 1 Boorkolommen
1828 Herinrichting Rijnstraat, Katwijk aan de Rijn

1

boring: KARS-1
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.139,88, Y: 467.437,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,04, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

145 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

210 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald), interpretatie: dump

225 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: interpretatie: dump

240 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, enkele kleilagen, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, veenbrokken, matig grof, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, lichtgrijsbruin, zandbrokken, gyttja, spoor riet, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 2,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

425 cm -Mv / 3,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

470 cm -Mv / 3,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

500 cm -Mv / 3,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 600 cm -Mv / 4,96 m -NAP
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1828 Herinrichting Rijnstraat, Katwijk aan de Rijn

2

boring: KARS-2
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.149,38, Y: 467.433,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,32, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

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
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruingrijs, gyttja, weinig riet, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, lichtbruingrijs, gyttja, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 3,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 500 cm -Mv / 4,68 m -NAP
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boring: KARS-3
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.155,65, Y: 467.444,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: -0,07, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, grijsbruin, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment aardewerk, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald), interpretatie: dump

130 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, gyttja, weinig riet, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 3,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 450 cm -Mv / 4,57 m -NAP
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boring: KARS-4
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.127,80, Y: 467.490,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,29, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, schelpengruis, spoor hout, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

220 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 360 cm -Mv / 2,31 m -NAP
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boring: KARS-5
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.140,24, Y: 467.542,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, schelpfragment
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

155 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, detritus, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, detritus, schelpfragment, weinig hout, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,94 m -NAP
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boring: KARS-6
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.145,66, Y: 467.585,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,96, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en veenbrokken, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,54 m -NAP

boring: KARS-7
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.149,61, Y: 467.641,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,39, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, schelpfragment marien, kalkrijk
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, schelpfragment marien, kalkrijk
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,59 m +NAP
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boring: KARS-8
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.153,71, Y: 467.684,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,47, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 1,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpengruis
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpengruis
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

175 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpengruis
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,33 m -NAP

boring: KARS-9
beschrijver: GDB, datum: 14-11-2018, X: 89.162,77, Y: 467.751,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 2,33, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk a/d Rijn, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol bv

0 cm -Mv / 2,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 1,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

135 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpengruis marien, kalkrijk
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

155 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, schelpengruis marien, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

190 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, schelpengruis marien, kalkrijk, interpretatie: jonge duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

250 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dikke zandlagen, stevig, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 1,17 m -NAP
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Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas
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