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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 voor het plangebied Biltlaan in Katwijk. 

Aanleiding voor het onderzoek is het voorgenomen reconstructie van de Biltlaan, 

globaal tussen de Hoorneslaan in het zuiden en De Krom in het noorden. De plannen 

omvatten onder meer de herinrichting van de weg en aangrenzende fietspaden en 

de aanleg van een waterleiding. De diepte van de graaf- en grondwerkzaamheden 

oostelijk van de Biltlaan bedraagt ongeveer 2,5 m. De verstorings-/ontgravingsdieptes 

westelijk van de Biltlaan reiken ca. 1 m beneden maaiveld (-mv). 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

was erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 

bekende en verwachte archeologische waarden. Tevens zijn de voorgenomen ingrepen 

getoetst aan het gemeentelijk beleid, inzake archeologie. 

Op basis van het bureauonderzoek werd duidelijk dat het grootste (noordelijke) deel 

van het plangebied ‘in’ de voormalige monding van de Oude Rijn lag. Het zuidelijk 

deel zou naar verwachting net op de zuidelijke Rijnoever kunnen liggen. Eventueel 

aanwezige archeologische resten of sporen werden verwacht in de top van deze 

kwelderafzettingen van deze oever. Het kan gaan om bewoningsresten, sporen 

van landgebruik en losse sporen, vermoedelijk uit de periode late ijzertijd - vroege 

middeleeuwen. Mogelijk zijn de afzettingen bedekt met een laag verstoven duinzand. 

Ten aanzien van de voormalige Oude Rijngeul zelf gold een (zeer) lage archeologische 

verwachting voor aanwezigheid van bewoningssporen. Wel kunnen hier archeologische 

resten, vermoedelijk uit daterend in de middeleeuwen, aanwezig zijn die kenmerkend 

zijn voor een natte context (bijvoorbeeld resten van boten, kades, afvaldumps ). Dit 

geldt vooral voor de randzones van de voormalige geul. 

Er werden geen aanwijzingen verkregen voor aanwezigheid van archeologische 

vindplaatsen uit de late middeleeuwen (globaal na de 12e eeuw) en/of nieuwe tijd. 

Uit archeologische onderzoeken die in de directe omgeving zijn uitgevoerd blijkt dat 

bodem vermoedelijk is verstoord tot ongeveer 1,2 m -mv. 

Vervolgens is een verkennend booronderzoek uitgevoerd om de verwachtingen uit het 

bureauonderzoek te toetsen. Het booronderzoek heeft de ligging van het plangebied, 

grotendeels in de voormalige Oude Rijnmonding, bevestigd. Alleen het zuidelijk deel 

van het plangebied (boringen 1, 2, 13 en 14) wijkt af: dit deel blijkt op de Rijnoever te 

liggen, waar kwelderafzettingen zijn aangetroffen. De top van het pakket kwelder-

afzettingen bevindt zich vanaf 0,2 m -NAP (ca. 0,9 m -mv). Het bovenste deel van de 

bodem in het plangebied is verstoord, of bestaat uit een opgebracht zandpakket. De 

dikte hiervan varieert sterk (van 45 cm in boring 15 tot meer dan 3 m in boring 19) en 

wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van opgebrachte grondlichamen. 

Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen, wel zijn twee 

kansrijke archeologische niveaus vastgesteld: de top van de kwelderafzettingen en de 

(top van de) verzande Oude Rijngeul (respectievelijk rond 0,2 en 0,6 m -NAP). 
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Op grond van de verstoringsdieptes en de vastgestelde diepteligging van de potentieel 

archeologische niveaus, wordt voor een deel van de voorgenomen bodemingrepen 

een vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

noodzakelijk geacht. Aanbevolen wordt om een deel van de aanleg van de 

waterleiding, aan de oostzijde van de Biltlaan, archeologisch te laten begeleiden. Het 

betreft die delen waar de kwelderafzettingen of de randzones van de Oude Rijnloop 

zullen worden verstoord. Voor de overige delen, alsmede de ingrepen ten westen van 

de Biltlaan, wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen.

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 (Beleidsmedewerker archeologie, 

gemeente Katwijk, contactpersoon P. van den Bos).
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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 voor het plangebied Biltlaan in Katwijk. 

Aanleiding voor het onderzoek is het voorgenomen reconstructie van de Biltlaan, 

globaal tussen de Hoorneslaan en de Krom (Figuur 1.1). De plannen omvatten:

- herinrichten van de bermen (incl. aanleg van straatkolken en ondergrondse hemel-

waterafvoerleidingen);

- herinrichting van de aangrenzende openbare groenstructuren (incl. het verwijderen 

van tientallen bomen met stronken), 

- de aanleg van nieuwe fietspaden aan weerszijden van de weg en in combinatie 

daarmee het aanleggen van een nieuwe 800 mm-waterleiding oostelijk van de 

Biltlaan.

De diepte van de graaf- en grondwerkzaamheden aan de oostzijde van de Biltlaan 

bedraagt ongeveer 2,5 m. De verstorings-/ontgravingsdieptes westelijk van de Biltlaan 

reiken tot ca. 1 m -mv.

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

1
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Voor het plangebied geldt in het bestemmingsplan een dubbelbestemming 

‘Waarde- Archeologisch Verwachtingsgebied.1 Hiervoor geldt dat bij voorgenomen 

bodemingrepen met een oppervlakte van meer dan 100 m2 en dieper dan 30 cm 

voorafgaand aan vergunningverlening een archeologisch onderzoek uitgevoerd dient 

te worden. Met de voorgenomen ingrepen zullen deze vrijstellingsgrenzen worden 

overschreden. 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. Tevens zullen de voorgenomen 

ingrepen worden getoetst aan het gemeentelijk beleid, inzake archeologie. Op basis 

hiervan volgt een advies over de eventuele noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Katwijk, noordelijk van de Oude Rijn 

(Figuur 1.2). De plannen omvatten:

- opschuiven van de bestaande weg (1 à 2 m) richting oosten of westen, waarbij de 

zone langs de weg over een breedte van 1 tot 2 m, tot maximaal 80 cm zal worden 

afgegraven;

- aanleg van een (vrijliggend) fietspad aan de oostzijde van de Biltlaan;

- onder het fietspad wordt een 800 mm-waterleiding aangelegd; hierbij wordt een 

1  Bestemmingsplan ‘ Katwijk Rijnsoever’; identificatienr. NL.IMRO.0537.bpKATrijnsoever-va01, 
vastgesteld 30/05/2013.

Figuur 1.2 
Globale contour van het plangebied (rode 
lijn) op een recente luchtfoto (bron: ArcGIS 
Online, 2019).
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cunet uitgegraven (diepte: 2,5 m -mv; breedte aan het maaiveld: 4 m; breedte op 

maximale diepte: 1,2 m). 

- De bomen (incl. stronk) aan weerszijden van de Biltlaan worden gerooid (versto-

ringsdiepte: max. 0,6 m -mv);

- Aanplant nieuwe bomen (verstoringsdiepte: max. 0,6 m -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. 

Onderhavig 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 herinrichting Biltlaan

Archolprojectcode: 1853

Archis-zaaknummer: 4669792100

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
dhr. C. Haasnoot

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

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: n.v.t.

Rapport gereed: 22 maart 2019

Versie 2.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja (d.d. 22 maart 2019)

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Katwijk aan de Rijn

Toponiem: Biltlaan

Kadastrale aanduiding -

Centrumcoördinaten plangebied: 89.105 / 469.405

Tracélengte plangebied: ca. 550 m

Huidig grondgebruik: straat, berm, plantsoen

 

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, zeespiegelstijging en 

duin vorming. 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 Kreftenhey (zie Figuur 2.11 voor een 

overzicht van de geologische en archeologische tijdvakken).2 

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

warmer. Een gevolg hiervan was de snelle stijging van de zeespiegel (meer dan 30 

cm 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 

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

2
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Figuur 2.1 
Paleogeografische ontwikkel-
ing van de omgeving van het 
plangebied (naar Vos et al. 2011).
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sedimenten die in het waddengebied zijn afgezet worden gerekend tot het Laagpakket 

van Wormer van de Formatie van Naaldwijk.5

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 ca. 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

Vermoedelijk rond het begin van de jaartelling zijn de afzettingen in het 

mondingsgebied van de Oude Rijn overstoven met duinzand. De opgravingen op 

de Zanderij-Westerbaan suggereren dat dit voor of in de Romeinse tijd moet zijn 

begonnen.10 Deze eerste overstuivingsfase (de oude duinen) worden gerekend tot 

het Laagpakket van Schoorl (Formatie van Naaldwijk). De overstuiving is ook na de 

Romeinse tijd doorgegaan. 

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 

5  Weerts 2003.
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  Van der Velde 2008.
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afgezet op de aanwezige kwelders.11 Met het afdammen van de Kromme Rijn in 1122 n. 

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

de Oude Rijn.12 Tijdens enkele stormvloeden in de 12e eeuw kon de zee dan ook ver het 

voormalige estuarium binnendringen.13 Vermoedelijk rond het einde van de 12e eeuw 

verzandde de (Oude) Rijnmonding bij Katwijk uiteindelijk definitief.14 Met de vorming 

van een (jonge) duingordel was het achterland was nu volledig afgesloten van de zee. 

Formeel worden de mariene afzettingen lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie 

van Naaldwijk en de rivierafzettingen tot de Formatie van Echteld.15 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.16 

2.2.2 Bodem en geo(morfo)logie

Het plangebied ligt op de meandergordel van de Oude Rijn, ongeveer 500 m ten 

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

tot 300 n. Chr. (4450-1729 14C BP).17 Binnen deze sedimentatieperiode is een drietal 

fasen onderscheiden. De afzettingen uit de oudste fase 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 mondingsgebied van de Oude 

Rijn. De afzettingen uit deze periode betreffen dan ook in hoofdzaak estuariene 

geulafzettingen in plaats van (klassieke) fluviatiele meandergordelafzettingen (zie 

11  Markus & Van Wallenburg 1982.
12  Dekker 1980.
13  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.
14  Pruissers & Vos 1982; Parlevliet 2001.
15  resp. Weerts &Busschers 2003b, Weerts 2003.
16  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).

17  Cohen et al. 2012.

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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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 

westen van het plangebied betreft de hierbij horende, niet dichtgeslibde restgeul. De 

jongste fase van de Oude Rijn, waarop het plangebied ligt, is gedateerd van 300 tot 

1122 n. 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.18 Volgens 

deze kaart ligt het plangebied op de overgang van het lager gelegen komgebied, naar 

het mondingsgebied / estuarium van de Oude Rijn (Figuur 2.3). 

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

1:50.000). 

Op de landsdekkende bodemkaart (schaal 1:50.000) is bijna het hele plangebied 

gekarteerd als kalkhoudende enkeerdeerdgronden van matig fijn zand (code 

EZA-II*).19 Enkeerdgronden hebben een humeuze bovengrond die dikker is dan 50 cm. 

Het betreft afgegraven duingronden (zogeheten zanderijgronden) die in het verleden 

voor de bloembollenteelt in gebruik zijn geweest.

18  Van Dinter 2013.
19  Markus & Van Wallenburg 1982.

Figuur 2.3 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de paleogeografische kaart van de 
Romeinse limes (naar: Van Dinter 2013). 
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Figuur 2.4
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de gedetailleerde bodemkaart van de 
Bloembollenstreek (bron: Van der Meer 1952).

Figuur 2.5
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN3, 2019). 
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Volgens de oudere en gedetailleerdere bodemkaart van de Bloembollenstreek bestaat 

de bodem van het zuidelijk deel van het plangebied uit zandige tot zeer lichtzavelige 

gorsgronden, die dieper dan 1 meter overgaan in klei (Figuur 2.4: code Eg3). 20 Ter hoogte 

van het noordelijk deel zijn zandige, laaggelegen stroombeddingronden gekarteerd 

(code EK1). Op de overgang komen zandige tot zeer lichtzavelige gorsgronden voor 

(code Eg1).

Het meest zuidelijke deel van het tracé - het gedeelte dat in de (voormalige) 

Hornespolder ligt - is opgenomen in een nog oudere bodemkartering. De kaart geeft 

voor de omgeving van het plangebied alleen geestgronden weer (codes 24, 24½ en 

25½).21 De met geestgrond aangeduide bodems liggen op de overgang van het duin- 

naar het rivierkleilandschap. De bovengrond bestaat uit (zwak) kleihoudend duinzand.

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

gische kaart als ‘bebouwd’ gekarteerd.22 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) varieert de maaiveldhoogte 

ter hoogte van het tracé tussen 0,5 en 2,5 m +NAP (Figuur2.5). Dit relatief grote 

reliëf wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezige taluds en heuvellichamen 

aan weerszijden van de Biltlaan. Afgaande op de omgeving lijkt de natuurlijke (?) 

maaiveldhoogte rond 1,0 m +NAP te liggen.

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke archeologische verwachtingswaarden- en beleids-
kaart

Op de archeologische verwachtingskaart 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 (zie Figuur 

2.11 voor een overzicht van de geologische en archeologische tijdvakken).23 

De verwachtingskaart is vertaald naar gemeentelijk beleid en verbeeld in het 

bestemmingsplan ‘Katwijk Rijnsoever’ (vastgesteld op 30 mei 2013).24 Voor 

het gehele plangebied geldt de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologisch 

Verwachtingsgebied’.25 De bijhorende planregels geven aan dat werkzaamheden 

dieper dan 30 cm en met een omvang groter dan 100 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.

20  Van der Meer 1952.
21  Van Liere 1948.
22  Alterra 2006.
23  Wink & Sprangers 2014.
24  Feitelijk is dit de voorgaande verwachtingskaart (Schute & Jansen 2007).
25  identificatienr. NL.IMRO.0537.bpKATrijnsoever-va01.
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2.3.2 Bekende archeologische vindplaatsen

In de ruimere omgeving van het plangebied zijn geen AMK-terreinen bekend. Het 

dichtstbij gelegen terrein betreft de historische (dorps)kern van Katwijk aan de Rijn 

(monumentnr. 16517; terrein van hoge archeologische waarde), dat ongeveer 1 km ten 

zuiden van het plangebied ligt. 

Archis-waarnemingsnummer 411143 betreft enkele boringen met ondoordringbaar 

puin die in verband worden gebracht met een boerderijplaats uit de 17e eeuw.26

2.3.3 Molendatabase

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn geen (verdwenen) molens bekend.27

26  Archis-zaakidentificatienummer 2130594100; Jansen & De Kruif 2006.
27  http://www.molendatabase.org

Figuur 2.6 
Archis-waarnemingen en onderzoeken in de 
omgeving van het plangebied.
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2.3.4 Relevante archeologisch onderzoeken

In de omgeving van het plangebied zijn enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd 

(Figuur 2.6). 

- Ter hoogte van de Biltlaan is reeds onderzoek uitgevoerd in het kader van een 

m.e.r.-procedure voor de RijnGouweLijn.28 Uit het onderzoek bleek dat de 

ondergrond bestaat uit een geroerd zandpakket dat op natuurlijke afzettingen ligt. 

De natuurlijke afzettingen zijn geïnterpreteerd als getijdenafzettingen en vertonen 

een afwisseling van zandige en kleiige gelaagdheden. De bodem was tot ongeveer 

1,2, m -mv geroerd. 

- Ter hoogte van de Hoornselaan, ongeveer 100 m oostelijk van de zuidzijde van 

het plangebied, zijn vanaf 2011 tot heden verscheidene onderzoeken uitgevoerd. 

In 2011 heeft een booronderzoek plaatsgevonden in verband met de vervanging 

van de riolering.29 Hieruit bleek dat de ondergrond bedding- en/of kronkel-

waardafzettingen van de Oude Rijn aanwezig zijn, waarin in de top hiervan, een 

bodem is gevormd. De rivierafzettingen zijn afgedekt met kreekafzettingen 

van de Sint-Thomasvloed (uit 1163). In de afzettingen van de Oude Rijn kunnen 

bewoningssporen vanaf de vroege middeleeuwen aanwezig zijn. De top van deze 

kreekafzettingen bleek geëgaliseerd en omgewoeld vóór en tijdens het opbrengen 

van een ophoogpakket (in de 20e eeuw). Om deze reden werden in de top van deze 

afzettingen geen intacte archeologische resten meer verwacht.

- Aan de noordzijde van de Hoornselaan is een bureau- en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd in verband met de sloop- en nieuwbouw.30 Hier werden 

onder een ophoogpakket de kreekafzettingen aangetroffen, die het pakket 

met kronkelwaard-/kwelderafzettingen deels afdekten. In de top van zowel 

de kronkelwaard/kwelder- als de kreekafzettingen is nog een oude bouwvoor 

aangetroffen. De top hiervan lag rond 0,7 m –mv (ca. 0,5 m +NAP). Voor deze 

oude bouwvoor en voor het direct eronder liggende niveau gold een middelhoge 

verwachting voor archeologische resten uit de periode van ongeveer 1000 tot 1150 

n. Chr. of van na de Sint Thomasvloed (1163 n. Chr.). Op basis van de onderzoeksre-

sultaten is een vervolgonderzoek geadviseerd. 

Dit proefsleuvenonderzoek is in 2017 uitgevoerd.31 Tijdens het onderzoek zijn geen 

vroeg-middeleeuwse sporen aangetroffen, zoals op basis van het vooronderzoek 

werd verwacht. Wel werden enkele sloten en greppels uit de nieuwe tijd 

blootgelegd. Deze werden niet behoudenswaardig geacht. 

- Ten noorden van bovengenoemde onderzoeken en ongeveer 250 m ten oostelijk 

van het plangebied is in 2008 een booronderzoek uitgevoerd in verband met de 

aanleg van waterpartijen aan de Helmbergweg. 32 Vanaf ongeveer 0,5 m -NAP 

werden zandige en gelaagde afzettingen aangetroffen. Vermoedelijk betreft het 

de geulafzettingen van de Oude Rijn. Het zand werd afgedekt door een pakket 

kleiige kwelderafzettingen. Rond 0,7 m -mv gingen deze afzettingen naar boven 

toe scherp over in een verstoord pakket. De vooraf verwachte, afdekkende 

laag duinzand werd niet aangetroffen. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen 

opgeleverd voor aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Er is geen vervolg-

onderzoek aanbevolen.

28  Archis-zaakidentificatienummer 2161811100;Kruidhof & Jansen 2008.
29  Archis-zaakidentificatienummer 2346840100; Horn & Moerman 2011.
30  Archis-zaakidentificatienummer 3992242100; Wilbers 2016.
31  Archis-zaakidentificatienummer 4029712100; Meijer 2017.
32  Archis-zaakidentificatienummer: 2190615100; Briels & Schamp 2008.
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Pal ten noorden van het plangebied ligt de woningbouwlocatie ‘Rijnsoever’. In het 

kader van de (gefaseerde) ontwikkeling van dit gebied zijn het afgelopen decennium 

verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. 

- In 2006 heeft een verkennend booronderzoek plaatsgevonden. 33 Hierbij bleek dat 

het gebied in de voormalige monding van de Oude Rijn lag. De bodem bestond uit 

duinzand dat rond 60 cm -mv overging in kwelder en/of verlandingsafzettingen. 

Hieronder werden zandige geulafzettingen van de Oude Rijn aangetroffen. Op 

basis van onderzoeksresultaten is geadviseerd is om alle bodemingrepen dieper 

dan 1,2 m -mv archeologisch te laten begeleiden.

- In 2010 is voor een deel van het terrein een begeleiding uitgevoerd ten behoeve 

van de aanleg van bermsloten en cunetten. 34 De opbouw van het westelijk deel 

van het onderzochte gebied is geïnterpreteerd als oude strandzanden. De top 

hiervan lag rond 2,0 m -NAP. Het zand werd afgedekt door een pakket kleiige 

kwelderafzettingen. In de basis hiervan was een ongeveer 50 cm dikke veenlaag 

aanwezig. Naar boven toe (tussen ca. -0,1 en +0,4 m NAP) gingen de kwelderaf-

zettingen scherp over in geroerde grond. Het onderzoek heeft geen (relevante) 

archeologische sporen of resten opgeleverd. Op basis van het bevindingen is 

gebied vrijgegeven.

- Een deel van het gebied kon niet worden onderzocht, hier is in 2010 een 

begeleiding uitgevoerd door Arcadis. 35 Uit het onderzoek bleek dat de ondergrond 

bestond uit zandige afzettingen. De top van het pakket zandige afzettingen was 

humeus en was afgedekt met een pakket sterk gelaagde kleien met schelprijke 

lagen.  

Op het bovenste niveau (ca. 0,1 - 0,4 m +NAP) werden ploegsporen alsmede 

sporen van drainage en verkaveling aangetroffen. De sporen werden gedateerd in 

de nieuwe tijd (1600 -1850 n.Chr.). Daaronder bevonden zich oudere ploegsporen 

(diepte 0,3 m -NAP). Vermoedelijk dateren deze uit de periode 1000- 1200 n. Chr. 

Verder werd nog een oost-west georiënteerde rij houten paaltjes met vlechtwerk 

aangetroffen (diepteligging ca. 0,9 m -NAP). De paaltjes zijn gedateerd tussen 

de 7e en de 9e eeuw n. Chr. Op grond van het onderzoek is voor het gebied 

ten zuidwesten van de rotonde in de Biltlaan een middelhoge verwachting 

geformuleerd voor aanwezigheid van archeologische resten vanaf de vroege 

middeleeuwen (met name [erf]afscheidingen/hekwerkjes e.d. en mogelijk ook 

huisplaatsen).Voor het gebied direct ten noorden en oosten van de rotonde geldt 

een hoge verwachting voor archeologische resten uit de late middeleeuwen. Er is 

aanbevolen om de gebieden rondom de zones met de ploegsporen en het hekwerk 

middels proefsleuven te waarderen. 

- Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het bouwterrein is in 2010-2011 een 

tweede archeologische begeleiding uitgevoerd.36 Tijdens het onderzoek is een 

de loop van een 12e-eeuwse inbraak-/kreekgeul gereconstrueerd. De geul hangt 

samen met de Sint Thomasvloed en heeft een noordwest-zuidoost oriëntatie. 

Buiten de kreek werd vanaf 1,5 m - NAP een pakket zand aangetroffen waarvan 

de genese (eolisch, estuarien?) niet exact duidelijk was. Het zand werd afgedekt 

door een pakket zandige, slappe klei die naar boven toe overging in een veenlaag 

33  Archis-zaakidentificatienummer 2130594100; Jansen & De Kruif 2006.
34  Archis-zaakidentificatienummer 2263426100; De Groot 2010.
35  Archis-zaakidentificatienummer 2276508100; Brokke 2013.
36  Archis-zaakidentificatienummer 2307003100; Kaal & Wilbers 2011.
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(bovenzijde veen rond 1,0 m -NAP). Eventuele bewoningsresten werden verwacht 

onder de kreekafzettingen; deze werden niet aangetroffen. 

- Ten behoeve van de aanleg van aanleg van waterpartijen, riolering en een duiker is 

in 2011-2013 een volgende archeologische begeleiding uitgevoerd. 37 

Uit het onderzoek bleek dat het noordelijk deel van het gebied in een strandvlakte 

lag. Deze vlakte was bedekt met veen. De zuidwestelijke helft van het gebied 

lag in de oeverzone van de Oude Rijn. Deze oeverzone zijn onder invloed van 

getijdenwerking zandbanken ontstaan. In de 12e is het gebied eeuw geërodeerd en 

vervolgens afgedekt afzettingen de inbraakgeul pal ten noorden van het gebied. 

Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen. 

- In 2016 is in verband met een nieuwe ontwikkelingsfase van het woningbouwlo-

catie Rijnsoever een verkennend onderzoek uitgevoerd. 38 De bodemopbouw in 

het gebied wordt bepaald door een 12e-eeuwse inbraakgeul die een pakket kleiige 

afzettingen als een dek over het onderliggende landschap heeft afgezet. De geul 

ligt direct ten oosten van het gebied. Onder deze overstromingsdek bevindt zich 

een met veen bedekte strandvlakte (vanaf 1,5 m -NAP). In het (zuid)westelijk 

deel van het gebied is de (rest)geul/oeverzone van de Oude Rijn aangetroffen 

(bovenzijde rond 0,5 m -NAP). Deze heeft de oorspronkelijk aanwezige 

strandvlakte geërodeerd. Op basis van de bevindingen van het onderzoek is 

geadviseerd om voor drie locaties, waar historische boerderijen vermoed werden, 

een proefsleuvenonderzoek uit te laten voeren. De overige delen van het gebied 

zijn vrijgegeven.

- Tijdens dit laatst genoemde proefsleuvenonderzoek en de hierop volgende 

opgraving zijn restanten van de boerderijen aangetroffen en uiteindelijk 

opgegraven.39 Het gaat om twee, niet gelijktijdige erven, die dateren vanaf de 

tweede helft van de 13e eeuw tot het einde van de 17e eeuw. De jongste boerderij 

betreft hoogstwaarschijnlijk de in historische bronnen vermelde ‘wooninge van 

de Abdye tot Rynsb(ur)g’. De oudere boerderij behoort vermoedelijk tot een 

voorganger van deze hoeve. Behalve de boerderijen heeft de opgraving ook tal van 

andere sporen en vondsten opgeleverd, waaronder waterputten, greppels, kuilen, 

alsmede aardewerk, bot, (deels hergebruikt Romeins) bouwmateriaal, gebruiks-

voorwerpen en munten. 

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: Noordwijk’ door Balthasar Floriszoon van Berckenrode en 

Floris Balthasars, uit 1615;40

- ‘ ‘t Hoogheymraedschap van Rhijnland: [Leiden]’ door Jan Janszoon Douw en Steven 

Pieterszoon van Brouckhuijsen, uit 1647’; 41

- Kadastrale minuutplan gemeente Noordwijk, sectie H, blad 02 ‘De Kleij’ uit 1811 – 

1832;42

37  Archis-zaakidentificatienummer 2348169100; Wilbers & Van den Bos 2013.
38  Archis-zaakidentificatienummer 3986710100; Wilbers 2016.
39  resp. Archis-zaakidentificatienummer 3997702100 Meijer 2016) en 4033162100 (Vossen & 

Loopik 2019.
40  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 155.
41  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 157.
42  Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Objectnr. MIN08138H02.
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Figuur 2.7 
Globale ligging van het plangebied (rode 
ellips) op een uitsnede van de kaart van Van 
Berckenrode en Balthasars uit 1615 (bron: 
Hoogheemraadschap Rijnland).

Figuur 2.8 
Globale ligging van het plangebied (rode 
contour) op een uitsnede van de kaart van 
Bilderbeeck uit 1647 (het noorden is boven).
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- Kadastrale minuutplan gemeente Katwijk, sectie B, blad 02 ‘Katwijk aan den Rijn’ 

uit 1811 – 1832;

- Topografische kaarten vanaf ca. 1900.43

Projectie van het plangebied op de kaart van Van Berckenrode en Balthasars uit 1615 

(ook bekend als Prins Maurits’ Kaart van het Rijnland) laat zien dat het plangebied aan 

het begin van de 17e eeuw in de polders (strandvlakte?) achter de duinen lag (Figuur 

2.7). Het zuidelijke puntje van het plangebied lag in de Hoornnespolder die onder 

Katwijk valt. Het overige deel lag binnen de Rijnso(e)ver, dat deel uit maakte van de 

gemeente Noordwijk. De ‘Scheijsloot’ vormde de grens tussen beide. Behalve de 

Scheijsloot, worden in de omgeving van het plangebied geen bebouwing of herkenbare 

landschapselementen afgebeeld. 

Het Kaartenboek Rijnland (uit 1647) laat een vergelijkbaar, maar schematischer beeld 

zien (Figuur 2.8).

Ook de kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw geeft in de omgeving 

van het plangebied geen bebouwing weer (Figuur 2.9).44 In de bijbehorende 

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) zijn de percelen die binnen het plangebied 

vallen alle aangeduid als weiland. 45 

Topografische kaarten uit de 20e eeuw laten zien dat het plangebied tot het begin van 

de jaren ‘60 van de vorige eeuw onbebouwd is geweest (Figuur 2.10). Tegen het eind 

van de jaren ‘60 wordt gestart met de aanleg van woonwijken in de Ho(o)rnespolder. In 

de decennia daarna breidt de bebouwing zich geleidelijk vanaf het Uitwateringskanaal 

in noordelijke richting uit. Globaal vanaf halverwege jaren ‘70 vanuit raakt ook de 

43  www.topotijdreis.nl.
44  Kadastraal minuutplan gemeente Katwijk, sectie B, blad 2 ‘Katwijk aan den Rijn’, kadastraal 

minuutplan gemeente Noordwijk, sectie H, blad 2 ‘de Kleij’.
45  Perceelsnummers 47 (Katwijk) en 107, 108, 132, 133 en 136 (Noordwijk).

Figuur 2.9 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de kadastrale kaart uit het begin van de 
19e eeuw (gemeente Noordwijk, sectie H, 
blad 2 ‘de Kleij’).
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omgeving van het plangebied overbouwd. De oorspronkelijke verkavelingsstructuur 

verdwijnt dan vrijwel geheel. Ook wordt de grens tussen de gemeenten Katwijk en 

Noordwijk (de Scheijsloot) dan in noordelijke richting opgeschoven.

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. Het 

grootste (noordelijke) deel van het plangebied ligt in de voormalige monding van 

de Oude Rijn. In de ondergrond worden geulafzettingen verwacht; hoogstwaar-

schijnlijk hebben deze een estuarien karakter. De bovenzijde van de afzettingen ligt 

vermoedelijk rond 0,5 m -NAP. Aangenomen wordt dat deze Oude Rijnloop actief was 

tussen de 10e (?) en 12e eeuw, de precieze datering ervan is evenwel niet bekend.

Volgens de verwachtingskaart zijn de geulafzettingen van de Oude Rijn overstoven 

met (duin)zand. De uitgevoerde onderzoeken in de onmiddellijke omgeving van 

het plangebied hebben dit niet eenduidig bevestigd. Voor het zuidelijk deel van het 

plangebied, dat net ten zuiden van de (middeleeuwse) Oude Rijnmonding ligt (vergelijk 

Figuur 2.4), wordt een opbouw van kwelder- op estuariene geulafzettingen verwacht. 

Ten aanzien van de (estuariene) geulafzettingen zelf geldt een (zeer) lage 

archeologische verwachting voor aanwezigheid van nederzettingsterreinen en/of 

Figuur 2.10 
Topografische ontwikkeling van de omgeving 
van het plangebied vanaf het begin van de 
20e eeuw (bron: http://www.topotijdreis.nl).
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bewoningssporen (uit de periode waarin de geul actief was).46 Niettemin geldt dat 

de (rest)geulen vanuit archeologisch perspectief interessant (kunnen) zijn: omdat de 

Oude Rijnmonding in de 12e eeuw vermoedelijk vrij snel is verzand, is het aannemelijk 

dat het landschap uit de periode voorafgaand aan de verzanding als het ware is 

gefossiliseerd. Hierdoor kunnen in de geulafzettingen bijzondere archeologische 

resten en/of sporen aanwezig zijn. Het gaat om resten die afwijkend van het ‘normale’ 

archeologische vondstspectrum, maar juist kenmerkend zijn voor een ‘natte context’ 

(bijvoorbeeld resten van boten, kades, afvaldumps). Dit geldt vooral voor de randzones 

van de voormalige geul. Wel geldt dat dergelijke resten niet (betrouwbaar) zijn op te 

sporen met een booronderzoek.

Ten aanzien van de (top van de) kwelderafzettingen geldt een (middel)hoge 

archeologische verwachting voor vindplaatsen (nederzettingen) uit de (late) ijzertijd, 

46  Eventueel aanwezige resten uit oudere perioden (neolithicum-ijzertijd) zijn hoogstwaarschijn-
lijk opgeruimd/verspoeld door de zich noordwaarts verplaatsende Rijnloop.

Figuur 2.11 
Geologische en archeologische tijdstabel.
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mogelijk doorlopend tot in de vroege middeleeuwen. De ouderdom van mogelijk 

aanwezige vindplaatsen is slechts globaal te geven, omdat de precieze datering van 

de actieve fase van de Oude Rijnloop niet bekend is. De vindplaatsen kenmerken zich 

doorgaans door een archeologische cultuurlaag en een relatief grote vondstdichtheid. 

Verder kunnen sporen van landgebruik, begravingen en losse sporen aanwezig zijn. 

Ten aanzien van de mogelijk aanwezige laag ingewaaid duinzand geldt een lage 

archeologische verwachting voor vindplaatsen (nederzettingen) uit de middeleeuwen. 

Vermoedelijk lag het voormalige estuarium nog steeds lager - en dus natter - dan het 

omliggende landschap, waardoor het ongeschikt was voor bewoning.

Afgaande op de geraadpleegde historische kaarten (teruggaand tot het begin van de 

17e eeuw) lijkt de omgeving van het plangebied in elk geval vanaf de Nieuwe tijd tot 

halverwege de 20e eeuw uit agrarisch gebied te hebben bestaan. De eerste bebouwing 

in de directe omgeving van het plangebied verschijnt pas in de jaren ‘70 (van de 

20e eeuw). Op grond hiervan geldt voor het plangebied een lage verwachting voor 

bewoningsresten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Uit archeologische onderzoek dat ter hoogte van de Biltlaan is uitgevoerd, is gebleken 

dat de bodem vermoedelijk tot een diepte van ongeveer 1,2 m -mv is geroerd. 
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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 24 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. 1,0 m -mv) en een gutsboor (diameter 3 

cm). De boringen aan de oostzijde van de Biltlaan zijn doorgezet tot een diepte van 

ongeveer 3,0 m -mv, de boringen aan de westzijde tot een diepte van ca. 2,5 m -mv. De 

maximale boordiepte bedroeg 4,0 m -mv, de boorafstand bedroeg ongeveer 50 m. 

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.47 De boorprofielen 

zijn als bijlage I 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.

47  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.48 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 booronderzoek kon in grote lijnen worden uitgevoerd, zoals tevoren was gepland. 

Door de aanwezigheid van grondlichamen, groenstroken en kabels/leidingen kon niet 

altijd direct naast de weg worden gebord. De locaties van een aantal boringen dienden 

in het veld te worden aangepast (Figuur 3.1). 

48  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Impressie van het plangebied, gezien van-
uit het zuiden op de rotonde met Biltlaan/
Rijnsoever (boven) en vanaf de rotonde de 
Krom/Biltlaan (onder).
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Ongeveer halverwege het plangebied kruist de Biltlaan via een brug een watergang. 

Ter hoogte van de brug ligt het maaiveld (wegdek) enkele meters hoger dan de 

omgeving. De boringen zijn niet bovenop dit grondlichaam gezet (naast de weg), maar 

juist aan de voet ervan (vergelijk boringen 8, 9, 20 en 21; Figuren 3.2 en 3.3).

3.3.2 Resultaten booronderzoek

Tijdens het booronderzoek zijn van boven naar beneden de volgende pakketten 

aangetroffen:

-	 recent, verstoord pakket;

-	 natuurlijke afzettingen.

Figuur 3.2 
Resultaten booronderzoek (zwarte labels: 
boornummers, rode labels: verstoringsdiepte 
[in cm -mv]).
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Natuurlijke afzettingen
Aan de basis van de boringen bevindt zich een pakket kalkrijk, (licht)grijs, matig fijn, 

matig/zwak siltig zand met enkele dunne kleilagen en schelpgruis. De afzettingen zijn 

geïnterpreteerd als geulafzettingen van de Oude Rijn. De top ervan is aangetroffen 

vanaf 0,6 m -NAP (boring 3). Het schelpgruis kon niet nader gedetermineerd worden. 

In de boringen 5, 17 en 24 bevatte de bovenste meter van het pakket trajecten met 

humeuze kleilagen (Figuur 3.3). Mogelijk betreft het een verlandingsfase van de geul.

In het zuidelijk deel van het tracé (boringen 1, 2, 13 en 14) gaan de geulafzettingen 

tussen 0,2 en 0,5 m -NAP (ca. 0,9 à 1,3 m -mv) over in een pakket uiterst siltige, zwak 

humeuze, grijze klei met enkele dunne (humus- en) zandlagen. De laag varieert in 

dikte van 75 tot 130 cm. Naar boven toe wordt de klei minder siltig (‘zwaarder/fining 

upwards’). De laag is geïnterpreteerd als een kwelderafzetting, die na noordwaartse 

migratie van de Oude Rijn op haar oude geulafzettingen is afgezet. Afgaande op de 

Figuur 3.3 
Geologische lengteprofielen voor de 
oost- en westzijde van de Biltlaan met de 
globale verstoringsdiepte van de geplande 
ingrepen.
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bekende gegevens dateren de geulafzettingen vermoedelijk globaal uit de 10e (?) tot 

12e eeuw: de laatste fase van de Oude Rijn voordat deze in 1163 verzandde. 

De zandige geulafzettingen en de kwelderafzettingen worden afgedekt door een 

pakket licht(bruin)grijs, zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand. Het pakket 

bevat zeer veel schelpgruis, maar geen (herkenbare) gelaagdheden. Hoewel de 

overgang naar de onderliggende geulafzettingen niet overal met zekerheid kon 

worden vastgesteld, met name in het centrale deel van de geul, lijkt de dikte van het 

zandpakket sterk wisselend. De precieze genese van het zandpakket, dat gelijkenis 

vertoont met ‘strandzand’, is niet geheel duidelijk. De grote hoeveelheid schelpgruis 

lijkt te wijzen op een afzetting door water. Vermoedelijk gaat het dan ook om zand dat 

vanuit zee, als gevolg van toenemende mariene invloed (en eventuele stormvloeden) 

in de monding van de Oude Rijn is afgezet. Ook is mogelijk dat een deel van het 

zand een eolische herkomst heeft en vanuit de duinen in de Rijnmonding is gewaaid. 

Waarschijnlijk betreft dit het zand dat verantwoordelijk is geweest voor het verstoppen 

van de monding van de Rijn. 

In de noordelijke oeverzone van de Oude Rijnmonding (boringen 10, 11, 12, 21, 22 en 

23) worden de geulafzettingen afgedekt door een dunne laag, zwak siltig, grijs zand 

die veel schelpresten bevat. Het gaat zowel om fragmenten als hele exemplaren van 

de Platte slijkgaper (Scrobicularia plana). Opvallend is dat de hele exemplaren zich in 

levenspositie lijken te bevinden. Dit betekent dat het niet om verspoelde schelpen 

gaat, maar dat de slijkgapers ter plekke hebben geleefd. De Platte slijkgaper leeft 

ingegraven in kleiige en fijnzandige bodems van ondiepe mariene kustgebieden en 

estuaria, vooral in gebieden die onder invloed van zoetwater staan en daardoor een 

Figuur 3.4 
Geologische interpretatie van de resultaten 
van het booronderzoek.
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variabel zoutgehalte hebben.49 Dit komt zeer goed overeen met de landschappelijke 

situatie van het mondingsgebied van de Oude Rijn. De laag met schelpen loopt in 

noordelijke richting door: in het woningbouwgebied Rijnsoever, is een vergelijkbaar 

zandpakket met Platte slijkgapers aangetroffen.50

Verstoord pakket
De bovenzijde van de natuurlijke afzettingen gaat naar boven toe scherp over in een 

verstoord pakket. Het betreft een opgebracht en/of geroerd zandpakket (zwak siltig, 

matig fijn/matig grof zand), dat donker- tot lichtgrijsbruin van kleur is en zand- en/of 

kleibrokken bevat. In een aantal boringen (onder andere boringen 10, 11, 12 21 en 22) 

is aan de basis van het verstoorde pakket de voormalige bouwvoor nog aanwezig. De 

dikte van het verstoorde pakket varieert sterk (van 45 cm in boring 15 tot meer dan 3 

m in boring 19) en wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van opgebrachte 

grondlichamen. 

3.3.3 Archeologische indicatoren

Tijdens het booronderzoek zijn in geen van de boringen archeologische indicatoren 

aangetroffen. 

 

49  Kuijper 2000; De Bruyne et al, 2013.
50  Wilbers & Van den Bos 2013.
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Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van de bekende gegevens was bekend dat het grootste (noordelijke) deel van 

het plangebied ‘in’ de voormalige monding van de Oude Rijn lag. Het zuidelijk deel zou 

naar verwachting net op de zuidelijke Rijnoever kunnen liggen. Eventueel aanwezige 

archeologische resten of sporen werden verwacht in de top van deze kwelderafzet-

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

vermoedelijk uit de periode late ijzertijd - vroege middeleeuwen. Mogelijk zijn de 

afzettingen bedekt met een laag verstoven duinzand. 

Ten aanzien van de voormalige Oude Rijngeul zelf gold een (zeer) lage archeologische 

verwachting voor aanwezigheid van bewoningssporen. Wel kunnen hier archeologische 

resten aanwezig zijn, vermoedelijk uit daterend in de middeleeuwen, die kenmerkend 

zijn voor een natte context (bijvoorbeeld resten van boten, kades, afvaldumps). Dit 

geldt vooral voor de randen/oeverzones van de voormalige geul. 

Er zijn geen aanwijzingen voor aanwezigheid van archeologische vindplaatsen uit de 

late middeleeuwen (globaal na de 12e eeuw) en/of nieuwe tijd. Uit archeologische 

onderzoeken die in de directe omgeving zijn uitgevoerd blijkt dat bodem vermoedelijk 

is verstoord tot ongeveer 1,2 m -mv. 

Het booronderzoek heeft de ligging van het plangebied, grotendeels in de voormalige 

Oude Rijnmonding, bevestigd. Het zuidelijk deel ervan (boringen 1, 2, 13 en 14) ligt op 

de oever, waar kwelderafzettingen zijn aangetroffen (Figuur 3.3 en Figuur 3.4). De top 

van het pakket kwelderafzettingen bevindt zich vanaf 0,2 m -NAP (ca. 0,9 m -mv).

De geulafzettingen bestaan uit zand met enkele dunne kleilagen en zijn aangetroffen 

vanaf 0,6 m -NAP (1,5 m -mv). Het gelaagde pakket zandige geulafzettingen wordt 

afgedekt door een ongelaagd zandpakket met veel schelpgruis. De genese van het 

zandpakket is niet geheel duidelijk; vermoedelijk betreft het zand dat vanuit zee, als 

gevolg van toenemende mariene invloed (en eventuele stormvloeden) in de monding 

van de Oude Rijn is afgezet - en deze heeft doen verzanden. Mogelijk is een deel van 

het zand vanaf de duinen de Rijnmonding ingewaaid. Met name in de noordelijke 

oeverzone (boringen 10, 11, 12, 21, 22 en 23) worden de geulafzettingen afgedekt door 

een dunne zandlaag, waarin zich hele exemplaren van de Platte slijkgaper bevinden 

(Figuur 3.3 en Figuur 3.4). 

De bovenzijde van de natuurlijke afzettingen gaat naar boven toe scherp over in een 

verstoord pakket. Het betreft een opgebracht en/of geroerd zandpakket. De dikte van 

het verstoorde pakket varieert sterk (van 45 cm in boring 15 tot meer dan 3 meter in 

boring 19) en wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van opgebrachte 

grondlichamen (Figuur 3.3). 

Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen, wel zijn twee 

kansrijke archeologische niveaus vastgesteld: de top van de kwelderafzettingen en de 

(top van de) verzande Oude Rijngeul (respectievelijk rond 0,2 en 0,6 m -NAP) (Figuur 

3.3 en Figuur 3.4).

Hoewel de exacte inrichtingsplannen nog niet vaststaan, is wel bekend wat de 

(maximale) verstoringsdieptes zullen zijn. Aan de westzijde van de Biltlaan blijft de 

verstoring beperkt tot ca. 1,0 m -mv (ca. 0 m NAP). Dit betekent dat de ingrepen niet 

zullen leiden tot aantasting van potentieel archeologische niveaus, en dus ook niet tot 

4
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aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten (vergelijk Figuur 3.3).

Ten gevolge van de aanleg van een nieuwe wateraanvoerleiding oostelijk van de 

Biltlaan, reikt de verstoringsdiepte hier tot ongeveer 2,5 m -mv (ca. 1,5 m -NAP). 

Hierbij zullen zowel de kwelderafzettingen als de top van de geulafzettingen van de 

Oude Rijn worden verstoord. Dit betekent dat bij de aanleg van (met name de diepe) 

waterleiding kan leiden tot aantasting van archeologische resten.

4.2 Advies

Op basis hiervan wordt voor een deel van het plangebied in het kader van de 

voorgenomen bodemingrepen een vervolgstap uit het proces van de Archeologische 

Monumentenzorg (AMZ) geadviseerd. Doorgaans zou deze vervolgstap uit een 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven bestaan. Aangezien de te 

onderzoeken zones momenteel niet toegankelijk zijn door de bestaande infrastructuur, 

wordt echter aanbevolen om een deel van de aanleg van de waterleiding (aan de 

oostzijde van de Biltlaan) archeologisch te laten begeleiden: proefsleuven volgens de 

variant Archeologische Begeleiding. Het betreft die delen waar de kwelderafzettingen 

of de zandige oeverzone van de Oude Rijnloop zullen worden verstoord (Figuur 4.1: 

oranje zones). Voor de overige delen, alsmede de ingrepen ten westen van de Biltlaan, 

wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen (Figuur 4.1: groene zones).

Een archeologische begeleiding houdt in dat tijdens de graafwerkzaamheden 

archeologische waarnemingen worden verricht. Een archeologische begeleiding 

behoort plaats te vinden op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen. Dit 

Programma van Eisen dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld 

door een senior-archeoloog en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde 

overheid.

Figuur 4.1 
Advieskaart.
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Het doel van de begeleiding is tweeledig: enerzijds dient het onderzoek om mogelijk 

aanwezige archeologische resten - op de oever en ín de Oude Rijngeul - op te sporen. 

Daarnaast dient het onderzoek om gedetailleerder inzicht krijgen in de specifieke 

geologische ontwikkeling van het Oude Rijnestuarium alsmede het toetsen van 

de bestaande (geo-archeologische) kennis. Een profielsleuf haaks op en over de 

Rijnmonding biedt hiertoe een goede mogelijkheid. Specifiek gaat het hierbij om: 

- de datering van de Oude Rijnloop ter plekke;

- de landschappelijke ontwikkeling in de periode van verzanding van de Oude Rijn;

- de aard en genese van het verspoelde - en mogelijk deels eolische zandpakket - dat 

op de geulafzettingen van de Oude Rijn ligt. 

De geologische informatie kan een belangrijke bijdrage en aanvulling leveren aan de 

kennis over de bewoningsgeschiedenis rondom het Oude Rijnestuarium in Katwijk, 

maar biedt ook inzichten voor het achterliggende Oude Rijngebied. 

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 (Beleidsmedewerker Archeologie, 

gemeente Katwijk, contactpersoon P. van den Bos).
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Bijlage 1 Boorkolommen

1

boring: KABI-1
beschrijver: GDB, datum: 14-2-2019, X: 88.981,74, Y: 469.172,86, 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, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

165 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor plantenresten,
interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, matig grof, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,94 m -NAP
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2

boring: KABI-2
beschrijver: GDB, datum: 14-2-2019, X: 89.004,17, Y: 469.208,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,01, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

165 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, schelp compleet marien wadplaat, spoor plantenresten, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,99 m -NAP
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3

boring: KABI-3
beschrijver: GDB, datum: 14-2-2019, X: 89.032,23, Y: 469.257,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,95, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, schelpengruis
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,05 m -NAP

boring: KABI-4
beschrijver: GDB, datum: 14-2-2019, X: 89.057,40, Y: 469.291,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,03, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

155 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zandbrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,57 m -NAP
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4

boring: KABI-5
beschrijver: GDB, datum: 14-2-2019, X: 89.083,69, Y: 469.338,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,17, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

140 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtblauwgrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

155 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpengruis
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie:
verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,33 m -NAP
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5

boring: KABI-6
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.122,85, Y: 469.388,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,70, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

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

140 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,80 m -NAP
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6

boring: KABI-7
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.123,89, Y: 469.422,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,97, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,53 m -NAP
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boring: KABI-8
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.160,49, Y: 469.460,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,93, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

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

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

100 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

155 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig grindig, grijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

175 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, kleibrokken, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

220 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,07 m -NAP
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boring: KABI-9
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.195,28, Y: 469.506,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,35 m -NAP



Biltlaan    49

9

boring: KABI-10
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.219,11, Y: 469.559,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,89, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,89 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 1,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

230 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

265 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 1,61 m -NAP



50 Biltlaan

10

boring: KABI-11
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.241,07, Y: 469.590,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,25, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

195 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,25 m -NAP



Biltlaan    51

11

boring: KABI-12
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.270,92, Y: 469.633,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,97, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,53 m -NAP



52 Biltlaan
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boring: KABI-13
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 88.964,92, Y: 469.209,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,76, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

15 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk, 
interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,24 m -NAP



Biltlaan    53

13

boring: KABI-14
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 88.969,81, Y: 469.247,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,38, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele humus- en zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk, 
interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,62 m -NAP

boring: KABI-15
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 88.994,43, Y: 469.275,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,37, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

15 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,13 m -NAP



54 Biltlaan
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boring: KABI-16
beschrijver: GDB, datum: 14-2-2019, X: 89.049,30, Y: 469.330,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,77, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

135 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,63 m -NAP

boring: KABI-17
beschrijver: GDB, datum: 14-2-2019, X: 89.073,10, Y: 469.372,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,70, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: verstoord

15 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: verlandingsafzettingen
(restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpengruis, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,80 m -NAP
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boring: KABI-18
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.093,23, Y: 469.420,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,91, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,21 m +NAP

boring: KABI-19
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.127,48, Y: 469.453,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 1,67, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

170 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,33 m -NAP
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boring: KABI-20
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.150,17, Y: 469.509,76, 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, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

170 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,18 m -NAP

boring: KABI-21
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.180,48, Y: 469.547,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,89, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

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

110 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,61 m -NAP
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boring: KABI-22
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.207,17, Y: 469.587,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,78, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

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

105 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,22 m -NAP
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boring: KABI-23
beschrijver: GDB, datum: 15-2-2019, X: 89.237,11, Y: 469.624,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,73, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,27 m -NAP
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boring: KABI-24
beschrijver: GDB, datum: 14-2-2019, X: 89.054,60, Y: 469.340,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 0,82, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk, opdrachtgever: gemeente Katwijk, uitvoerder: Archol BV

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

85 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: verlandingsafzettingen (restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,18 m -NAP
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einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp
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