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Samenvatting

Van 26 maart tot 5 april en van 8 tot 9 juli heeft Archol een archeologische begeleiding 

uitgevoerd in de Verlengde Beeklaan in Noordwijk.  De aanleiding voor de begeleiding 

is de herinrichting van de Beeklaan, waar het wegdek wordt vernieuwd en een nieuwe 

riolering en watergang worden aangelegd. Het plangebied ligt volgens de gemeentelijk 

archeologische beleidskaart in een zone met een archeologische verwachtingswaarde 

5 en 6. Dit betekent dat bij bodemingrepen die dieper gaan dan 30 cm -Mv, en waarbij 

het planoppervlak groter is dan 250 m², archeologisch onderzoek verplicht is. De 

aanleg van de nieuwe rioolsleuf en de watergang overschreden deze grenswaarden, 

zowel in oppervlakte als in diepte. Om deze reden is eerst een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd. Omdat het plangebied in gebruik was als doorgaande 

weg, was het niet mogelijk is om op goede wijze een inventariserend veldonderzoek, 

karterende/waarderende fase uit te voeren. Daarom werd geadviseerd om de geplande 

werkzaamheden in het gebied met de hoge archeologische verwachting te laten 

plaatsvinden onder archeologische begeleiding, protocol Opgraven. Het gebied 

waarvoor dit geldt is aangeduid als onderzoeksgebied.

Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren, uitwerken en 

veiligstellen van archeologische gegevens en materiaal van vindplaatsen, om daarmee 

informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.

Het veldwerk betreft het uitvoeren van een opgraving variant archeologische 

begeleiding, conform KNA-protocol 4004. De begeleiding is uitgevoerd door een 

KNA-archeoloog die de dagelijkse veldleiding heeft. Indien nodig is het veldteam 

uitgebreid met meerdere archeologen om de civieltechnische werkzaamheden niet 

onnodig te vertragen. Het veldwerk is uitgevoerd conform het PvE, de KNA-versie 4.1 

en volgens de standaard werkmethodiek van Archol, zoals beschreven in de Archol 

werkinstructie en Plan van Aanpak.

Tijdens de begeleiding van de rioolsleuf en de watergang is een doorsnede gerealiseerd 

door het strandwallenlandschap van Noordwijk. Op basis van deze doorsnede kan 

de landschappelijke kennis uit het voorgaande onderzoek aangevuld worden. Het 

strandwallen landschap kan langs de Beeklaan verdeeld worden in drie zones:

De eerste zone betreft een hoger gelegen zone met duin- en strandafzettingen 

(strandwal). Deze strandwal is gezien de aanwezigheid van fragmenten aardewerk 

bewoond geweest in de ijzertijd. Omdat het aardewerk sterk gefragmenteerd is 

en er geen sporen zijn aangetroffen, blijft de exacte datering en het karakter van 

de bewoning onduidelijk. De strandwal is vervolgens sterk geërodeerd door een 

overstroming. De nederzettingssporen, voor zover deze aanwezig waren, zijn daarbij 

verdwenen. Met de archeologische begeleiding van de rioolaanleg is duidelijk 

geworden dat de hier gelegen strandwal door verspoeling zwaarder is aangetast dan 

op basis van het booronderzoek werd verwacht. 

De tweede zone betreft een lagergelegen zone met venige klei, waarin de 

duinafzettingen waarschijnlijk zijn verspoeld door latere overstromingen. 

De derde zone is gelegen ter hoogte van de Achterweg. Deze weg is gelegen op 

een strandwal die richting het noordoosten loopt. In deze zone werden echter geen 
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bewoningssporen of begraven bodems aangetroffen. De top van de strandwal 

lijkt sterk te zijn afgevlakt en het is mogelijk dat oude bewoningssporen daarbij 

zijn verdwenen. Het hoogste punt van de strandwal moet waarschijnlijk onder de 

Achterweg gelegen hebben. Eventueel aanwezige sporen zijn in dat geval verdwenen 

bij het uitgraven van de tunnel onder de Beeklaan.    
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Van 26 maart tot 5 april en van 8 tot 9 juli heeft Archol een archeologische begeleiding 

uitgevoerd in de Verlengde Beeklaan in Noordwijk.  De aanleiding voor de begeleiding 

is de herinrichting van de Beeklaan, waar het wegdek wordt vernieuwd en een nieuwe 

riolering en watergang worden aangelegd. Het plangebied ligt volgens de gemeentelijk 

archeologische beleidskaart in een zone met een archeologische verwachtingswaarde 

5 en 6. Dit betekent dat bij bodemingrepen die dieper gaan dan 30 cm -Mv, en waarbij 

het planoppervlak groter is dan 250 m², archeologisch onderzoek verplicht is. De 

aanleg van de nieuwe rioolsleuf en de watergang overschreden deze grenswaarden, 

zowel in oppervlakte als in diepte. Om deze reden is eerst een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd. 

Het plangebied is gelegen in een strandwallenlandschap, dat onder sterke invloed van 

de Oude Rijn heeft gestaan. Er zijn kwelderafzettingen waargenomen, afgewisseld 

met veen, en overstromingsafzettingen (zand en klei). Dit relatief vochtige landschap 

bood mogelijkheden voor bewoning, die zich concentreerde op de toppen van de 

duinafzettingen. De archeologie van dit strandwallenlandschap is goed in kaart 

gebracht ten noorden van de Beeklaan, waarop nu een nieuwbouwwijk wordt 

gerealiseerd.  Hier zijn op de duintoppen plattegronden gevonden en sporen van 

landgebruik (eergetouwkrassen, beakkering). De bewoning dateerde voornamelijk uit 

de IJzertijd en Romeinse tijd.1 Het bewoonbare gedeelte is voornamelijk gelegen in het 

zuidoostelijke deel van het plangebied. Voor dit deel geldt een hoge archeologische 

verwachting.   

1  Tol en hemminga 2017.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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Omdat het plangebied in gebruik was als doorgaande weg, was het niet mogelijk is om 

op goede wijze een inventariserend veldonderzoek, karterende/waarderende fase uit 

te voeren. Daarom werd geadviseerd om de geplande werkzaamheden in het gebied 

met de hoge archeologische verwachting te laten plaatsvinden onder archeologische 

begeleiding, protocol Opgraven. Het gebied waarvoor dit geldt is aangeduid als onder-

zoeksgebied (zie figuur 1.1).

Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren, uitwerken en 

veiligstellen van archeologische gegevens en materiaal van vindplaatsen, om daarmee 

informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is gelegen ten zuiden van de bebouwde kom van Noordwijk, en 

omvat kadastraal gezien het perceel NWK02 H921. Het traject omvat zowel de huidige 

rijbaan als de wegbermen aan weerszijden van de weg. Het plangebied beslaat een 

oppervlakte van circa 1,95 ha over een lengte van 1550 m.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 

worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

In onderhavig plangebied was het niet mogelijk om een inventariserend 

veldonderzoek, karterende/ waarderende fase uit te voeren. Daarom werd geadviseerd 

om de geplande werkzaamheden in het gebied met de hoge archeologische 

verwachting te laten plaatsvinden onder archeologische begeleiding, protocol 

Opgraven.
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Soort onderzoek: DO variant Archeologische Begeleiding

Projectnaam: DO AB Noordwijk, Verlengde Beeklaan

Archolprojectcode: NVB1861

Archis-zaaknummer: 4681122100

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, Dhr. M. Kooimans

Bevoegd gezag: Gemeente Noordwijk, Dhr. R. Daniels

Adviseur bevoegd gezag: Mvr. M. Rietkerk (Erfgoed Leiden en Omstreken)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 26-3-2019 tot 5-4-2019 en 8-7-2019 tot 9-7-2019 

Rapport gereed: 28-10-2019

Versie 1.0 definitief 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja 

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Noordwijk

Plaats: Noordwijk

Toponiem: Verlengde Beeklaan

Coördinaten gebied: 90.781/ 471.323

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 1,95 ha

Huidig grondgebruik: Weiland/ weg

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Zuid-
Holland

Naam functie telefoon vast Mobiel Email 

Archol

Archol algemeen: (071) 5273313 info@archol.nl 

Tom Hamburg Directeur t.hamburg@archol.nl

Minja Hemminga Projectleider 0612295323 m.hemminga@archol.nl

Brecht Cornelisse KNA Veldarcheoloog 0640847097 b.cornelisse@archol.nl

Sven Baas KNA Veldarcheoloog s.baas @archol.nl

Michael Steenbakker Veldarcheoloog m.steenbakker@archol.
nl

Extern

M. Kooimans Opdrachtgever Gemeente 
Noordwijk 

m.kooimans@noord-
wijk.nl

C. Epping Dagelijks toezichthouder 0620531648

Leon Vermeulen Uitvoerder werkzaamheden 0653838405 loonbedrijf.vermeulen@
planet.nl

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam en extern 
betrokkenen.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Het archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd in de vorm van een opgraving 

(KNA 4.1, protocol 4004 Opgraven). Het doel van het opgraven is het documenteren 

van gegevens en het uitwerken en veiligstellen van materiaal van vindplaatsen, 

om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over 

het verleden. Deze informatie is vervat in projectdocumentatie en in vondsten en 

monsters.

2.2 Vraagstellingen

2.2.1 Onderzoeksthema’s

Om het archeologisch onderzoek in Nederland richting te geven is de Nationale 

Onderzoeksagenda Archeologie opgesteld (NOaA 2.0), waarin per archeoregio en/

of archeologisch tijdsvak de stand van zaken en richtgevende onderzoeksvragen zijn 

geformuleerd. De volgende NOaA-onderzoeksthema’s c.q. hoofdstukken kunnen van 

toepassing zijn op onderhavig onderzoek:

2. De dynamiek van het Nederlandse landschap 5. Sociale en economische 

differentiatie 7. De archeologie van het rituele 13. De verankering van het 

boerenbestaan 16. Overgang Romeinse tijd naar Vroege-Middeleeuwen 18. 

Dorpsvorming 21. De dynamiek van het landgebruik 22. Mens -materiële 

cultuurrelaties 23. Netwerken en infrastructuur.

Voorbeelden van mogelijk relevante vraagstukken:

•  Wat is de aard, context en betekenis van intentionele (rituele?) deposities in en rond 

huis en erf? (NOaA 2.0-vraag 29)

•  Hoe werd met afval omgegaan? (NOaA 2.0-vraag 108)

•  Hoe werden ruimte afgebakend en grenzen gemarkeerd? (NOaA 2.0-vraag 106)

Tijdens onderhavig onderzoek kunnen de volgende thema’s uit de Provinciaal 

Archeologische Onderzoeksagenda Zuid-Holland van toepassing zijn: 1. Strijd tegen 

en met het water; 2. Overgangsfasen in de bewoningsgeschiedenis; en 4. Holland, 

ontstaan en vorming van het graafschap.

2.2.2 Vraagstellingen

Vragen die in de synthese van het op te leveren rapport moeten worden beantwoord, 

zijn in ieder geval:

A. Zijn binnen de grenzen van de voorgenomen bodemingrepen in het plangebied 

archeologische resten aanwezig en wat is de aard, omvang, datering, kwaliteit en 

behoudenswaardigheid van deze (eventuele) vindplaats(en)?

B. Wat vertellen deze vindplaatsen over de bewonings-/gebruiksgeschiedenis, 

bewonings-/gebruikscontinuïteit en locatiegebruik van het plangebied en zijn directe 

omgeving?

2
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Deze twee hoofdvragen zijn gespecificeerd in de volgende onderzoeksvragen:

1. Zijn er in het plangebied archeologische resten aanwezig?

2. Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied eruit en in hoeverre is deze intact? 

Beschrijf deze.

3. Wat is de aard van de onderscheiden archeologische resten (complextypen, sporen, 

structuren, vondsten)?

4. Wat is de stratigrafische en ruimtelijke positie en spreiding van de archeologische 

resten (diepteligging, begrenzing, omvang)? Wat is de relatie met de omliggende 

historische/ archeologische resten? Hierbij dient o.a. te worden gekeken in hoeverre 

de resten een verband houden met de nederzetting die is aangetroffen tijdens de 

opgraving op Offem-Zuid (afgelopen zomer, IDDS). Er leek sprake te zijn van een 

langgerekte nederzettingszone, op de oostelijke flank van de strandwal; is deze 

situatie ten zuiden van de Beeklaan vergelijkbaar?

5. Wat is de datering van de archeologische resten op basis van (chrono-)stratigrafie 

en typochronologie? En in hoeverre is er sprake van (dis-)continuïteit in gebruik/

bewoning? 

6. Welke categorieën van vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie 

tot elkaar)? Wat zegt de aard en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over 

het gebruik van het plangebied in het verleden?

7. Welke depositionele processen hebben tot de archeologische resten geleid?

8. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische 

resten (gaafheid en conserveringsgraad)? Is sprake van (een) behoudenswaardige 

archeologische vindplaats(en)? (Maak voor het beantwoorden van deze vraag gebruik 

van de KNA-waarderingssystematiek). 

9. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?

10. Bij afwezigheid van een vindplaats, hoe valt dat te verklaren (verstoord, ander 

landschap dan verwacht, e.d.)?

Door de beperkte resultaten uit de begeleiding kunnen slechts een deel van de vragen 

worden beantwoord. De beantwoording van de vragen zal daarom plaatsvinden in de 

lopende tekst.
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Methodiek veldwerk

Het veldwerk betreft het uitvoeren van een opgraving variant archeologische 

begeleiding conform KNA-protocol 4004. De begeleiding is uitgevoerd door een 

KNA-archeoloog, die de dagelijkse veldleiding heeft. Indien nodig is het veldteam 

uitgebreid met meerdere archeologen om de civieltechnische werkzaamheden niet 

onnodig te vertragen. Het veldwerk is uitgevoerd conform het PvE, de KNA-versie 4.1 

en volgens de standaard werkmethodiek van Archol, zoals beschreven in de Archol 

werkinstructie en Plan van Aanpak. Het archeologisch onderzoek stopt zodra de 

maximale ontgravingsdiepte van het civiele werk is bereikt. De archeologische vlakken 

zijn na aanleg gefotografeerd en getekend. Het vlak is digitaal met een GPS getekend 

(RD-coördinaten).  

Tijdens de begeleiding is de bodemopbouw middels de aanleg van profielen 

gedocumenteerd op een dusdanige wijze dat deze een goed inzicht in de 
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bodemopbouw verschaffen. De relevante profielwanden zijn gedocumenteerd 

door profielkolommen van minimaal 1,0 m breed af te steken en te documenteren 

(fotograferen en tekenen). Profielbeschrijvingen vinden plaats conform NEN5104. 

Het veldwerk is uitgevoerd in twee fasen: de eerste fase vond plaats tussen 26 maart 

en 5 april en betrof de begeleiding van de rioolsleuf (put 1 t/m 7). De tweede fase betrof 

de begeleiding van de watergang op 8 en 9 juli (put 8). 

Bij de begeleiding van de rioolsleuf was het door de beperkte ruimte niet altijd 

mogelijk om op een Arbo-verantwoorde wijze een profiel af te steken. In put twee 

zijn foto's gemaakt van de bodemopbouw, maar was het niet meer mogelijk om 

de profielen te beschrijven. Om die reden is niet overal conform het PvE om de 10 

meter een profielkolom gedocumenteerd. Om meer gericht te kunnen begeleiden op 

kansrijke locaties binnen het tracé is een aanvullend booronderzoek uitgevoerd. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek werd besloten de begeleiding van fase 1 te 

stoppen.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap2

Het plangebied behoort geologisch gezien tot de kuststrook. Deze strook is ontstaan 

door een samenspel van zee en wind. De zee voerde zand aan dat, in de vorm van 

een strandwal, parallel aan de kustlijn werd afgezet. Zodra een strandwal ruim boven 

het gemiddeld hoogwater uitkwam, viel deze droog en vormden zich door de wind 

opgewaaide lage duinen. Aan de zeezijde bevond zich een lagergelegen strandvlakte. 

De oudste strandwal in West-Nederland ligt circa acht kilometer ten oosten van de 

huidige kustlijn en is gevormd tussen 4500 en 4000 voor Chr. (in het verleden Oude 

duinen genoemd). Vanaf dit moment bouwde de kust zich zeewaarts uit. Deze 

uitbouw vond plaats door de vorming van nieuwe strandwallen die smalle of brede 

strandvlakten afsneden van de zee. De kustuitbreiding duurde tot ongeveer 500 voor 

Chr. en resulteerde in een zes tot tien kilometer brede kuststrook, bestaande uit een 

reeks van strandwallen met daartussen lagergelegen strandvlakten. De kustuitbouw 

stopte in grofweg 500 voor Chr., maar de vorming van duinen ging langer door 

(plaatselijk tot na de Romeinse tijd). Duinvorming beperkte zich overigens niet alleen 

tot de strandwallen. Door verstuivingen ontstonden ook duinen in de strandvlakten. 

Het plangebied loopt parallel aan het onderzoeksgebied Offem-Zuid, waar Archol in 

2017 een proefsleuvenonderzoek heeft uitgevoerd en waar IDDS en BAAC in 2018 

een opgraving hebben afgerond.3 Hierdoor kan het lokale strandwallenlandschap vrij 

gedetailleerd in kaart worden gebracht.

In het midden van het plangebied – onder de Achterweg – is een strandwal gelegen 

met aan weerszijden strandvlakten. De strandwal is vermoedelijk tussen 2.500 en 2.250 

v. Chr. tot stand gekomen en loopt in noordelijke richting. Naast de strandwal van de 

Achterweg zijn er aan weerszijden hiervan in de strandvlakten kleinere duinopstui-

vingen waargenomen (zie figuur 4.1).  In een groot deel van de aangetroffen duinen 

zijn (op een diepte die varieert van 0,2 tot 1,1 m –NAP, vanaf circa 50 tot 140 cm -Mv) 

begraven bodems aangetroffen (figuur 4.2).

In de lagergelegen strandvlakten heeft zich onder invloed van de stijgende 

grondwaterstand veen ontwikkeld. De strandvlakten werden ook beïnvloed door de 

Oude Rijn, die hier vooral kleiig materiaal heeft afgezet. Tijdens perioden waarin de 

zeeinvloed dominant was, werd via de riviermonding zand en klei in de strandvlakten 

afgezet. De overstromingen leidde op de lagergelegen delen tot een sterke erosie van 

de strandwallen.

Vanaf de 3e en 4e eeuw na Chr. begon de afvoer van de Oude Rijn sterk af te nemen. 

In 1121 komt de Oude Rijn vrijwel tot stilstand als deze bij Wijk bij Duurstede wordt 

afgedamd. Een van de gevolgen is dat nieuw zand op de kust werd geworpen, dat door 

de wind landinwaarts werd afgezet. Dit leidde tussen 800 en 900 tot het ontstaan van 

nieuwe duinen die zich tot in de late middeleeuwen bleven ontwikkelen en plaatselijk 

oude afzettingen afdekten (in het verleden Jonge duinen genoemd). 

Een laatste belangrijke “landschappelijke” gebeurtenis vond plaats in ongeveer 1135. Er 

is dan een zware storm op zee, waarbij de smalle duinreep langs de Oude Rijn tussen 

2  Gebaseerd op: Tol en Hemminga 2017, 13-14.
3  Het rapport van IDDS/BAAC is nog niet openbaar gemaakt.

4
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Katwijk en Noordwijk doorbreekt en het achterland tot aan Alphen aan den Rijn onder 

water komt te staan. Bij deze doorbraak wordt het duinzand door het wassende water 

in de loop van de Oude Rijn afgezet waardoor deze geheel verdwijnt. Onduidelijk is 

of de overstroming ook tot aan het plangebied heeft gereikt en daar sediment heeft 

afgezet.

4.2 Archeologie4 

Uit de globale ouderdom van de strandwal van de Achterweg (2500-2250 voor Chr.) 

blijkt dat deze vanaf het eind van het laat neolithicum (5300-2000 v.Chr.) bewoond 

kan zijn geweest. In ARCHIS geregistreerde losse vondsten uit de omgeving geven 

inderdaad aan dat de strandwallen van Noordwijk vanaf deze periode bewoning 

4  Gebaseerd op Tol en Hemminga 2017, 14-16.
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hebben gekend. In de daaropvolgende vroege bronstijd (2000-1800 v.Chr.) zijn op 

diverse plaatsen

in de gemeente resten aangetroffen. Zo zijn tijdens opgravingen bij Bronsgeest (1,5 

km ten noordoosten van het plangebied) een boerderijplattegrond en bijbehorende 

akkerpercelen uit ongeveer 1850 voor Chr. tevoorschijn gekomen in de top van 

het Oude duinzand op een diepte variërend van 0,2 m +NAP tot 0,55 m -NAP.6 

Voor aanwezigheid in de midden bronstijd (1800-1100 v.Chr.) zijn slechts enkele 

aanwijzingen gevonden, maar in de late bronstijd neemt de bewoning in Noordwijk 

weer toe. Gedurende de ijzertijd (800 v.Chr.-0) lijkt sprake te zijn van intensieve 

bewoning. Er zijn veel vindplaatsen uit die periode bekend, waaronder locaties in 

buurtschap Langeveld en een vindplaats aan de Achterweg (locatie

afvalwateringszuivering).
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Bij het proefsleuvenonderzoek in 2017 zijn langs de Achterweg bewoningssporen van 

de midden-ijzertijd tot vroeg Romeinse tijd aangetroffen. De bewoning concentreerde 

zich op de hoger gelegen strandwallen. De bewoners waren lokale boeren die hier 

hun nederzettingen en akkers hadden. Op de flanken van de strandwallen zijn 

akkersporen waargenomen in de vorm van eergetouwkrassen. De strandvlakten 

waren te nat voor bewoning en beakkering. De bewoning lijkt zich voornamelijk 

geconcentreerd te hebben op de zuid-oostzijde van de strandwal langs de Achterweg. 

De bewoningssporen lijken daarbij richting de Beeklaan af te nemen (zie figuur 4.2).   

In de Romeinse tijd bevindt Noordwijk zich direct ten noorden van het Romeinse Rijk. 

Veel vondsten uit de Romeinse tijd in Noordwijk wijzen op contact met nabijgelegen 

plaatsen ten zuiden van de grens (Limes) in Katwijk en Valkenburg gedurende de 

periode 0-250 na Chr. Het gaat dan vooral om “losse”vondsten van aardewerk en 

munten.

Vanaf ca. 250 na Chr. en ook gedurende de 4e eeuw is het onrustig aan de grens van 

het Romeinse Rijk. Uit die periode en het begin van de Merovingische tijd (4e-6e eeuw 

na Chr.) zijn uit de kuststrook vrijwel geen vondsten bekend; het lijkt erop dat in die 

periode sprake was van een vrijwel volledige ontvolking van de kuststrook. Pas in de 

loop van de vroege middeleeuwen verschijnen nieuwe kolonisten in het gebied. Ook 

zij vestigen zich op de Oude Duinen en strandwallen. Het gebied rond Noordwijk 

bleef vermoedelijk van de Friezen, die de kuststrook beheersten, maar in de 8e eeuw 

maakten de Friezen plaats voor de Franken. Er zijn sporen van bewoning aangetroffen 

in Noordwijk uit de periode 500-1050 na Chr. Hiertoe behoren een grafveld onder de 

Grote Kerk en aardewerkvondsten uit Bronsgeest en plangebied Offem-Zuid.

In de periode 1000-1500 na Chr. ontwikkelde Noordwijk zich verder. Het werd een 

ambacht onder de graven van Holland. De dorpskern van Noordwijk-Binnen kreeg 

een stedelijk aanzien, onder andere door de populariteit van het bedevaartsoort 

van de St. Jeroen. Vanaf de late middeleeuwen worden de strandvlakten structureel 

ontgonnen en intensiever gebruikt als weidegrond. In de Nieuwe tijd (1500-heden) 

zijn eerst de kruidenteelt en later ook de bollenteelt belangrijk voor het landelijk 

gebied van Noordwijk. Hierbij werd een groot deel van het duingebied afgegraven en 

geëgaliseerd. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

Tijdens de begeleiding van de aanleg van de rioolsleuf en de watergang zijn in totaal 

13 profielkolommen gedocumenteerd. Samen met het aanvullende booronderzoek is 

er een doorsnede van het strandwallenlandschap verkregen, waarmee het bestaande 

beeld aangevuld kan worden. 

In het noordwesten is een strandvlakte gelegen, die correspondeert met de resultaten 

van het proefsleuvenonderzoek (put 1-4). Het profiel bestaat hier uit strandvlakten 

(strandafzettingen van matig gesorteerd matig grof tot grof zand me schelpgruis) 

In de top van het zand zijn dunne kleilagen aanwezig.  Op sommige delen is veen 

ontwikkeld die door later overstromingen zijn doorsneden door geulen (S1). De lagere 

delen zijn overstroomd en daarbij is een pakket voornamelijk (gelaagd) zand afgezet.  

De top van de afzettingen zijn in het (recent) verleden al afgetopt en vergraven, te zien 

aan de scherpe begrenzing van de “oude” bouwvoor. Hierop is een dik pakket 1-15m 

ophogingszand aangelegd en hierop de asfaltweg Beeklaan.

Na ca. 80 meter richting het zuidoosten werd in put 5 een strandwal aangesneden (zie 

figuur 5.1). De strandwal bestaat hier uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit een 

bruin/geel zandpakket dat bovenop de grijze gelaagde strandafzettingen is gelegen. 

Dit pakket is afgedekt door een veenpakket, waar bovenop een tweede strandwal is 

afgezet. Bovenop deze wal is een lichtgrijze siltige zandlaag gelegen waarin her en der 

aardewerkfragmentjes zijn aangetroffen. Het betreft een overstromingspakket die de 

top van de strandwal heeft verspoeld. Bovenop de strandwal is deze laag nog zandig 

te noemen, maar op de flanken van de strandwal wordt de laag steeds kleiiger. Buiten 

de strandwal bestaat het overstromingspakket uit een dikke kleilaag. De top van de 

strandwal bevindt zich op ca. 40 cm onder de recente bouwvoor/ophooglaag.

Aan de zuidoostzijde van de strandwal is een geul gelegen (S3). Deze geul is gesitueerd 

op de overgang van de strandwal naar een vlakte waarin het veenpakket steeds 

dikker wordt evenals het opliggende kleipakket (zie figuur 5.2). De bouwvoor en 

Figuur 5.1 
Profiel van de bodemopbouw in put 5 met 
daarin de strandwal (geel), afgewisseld met 
veen (bruin) en afgedekt door een grijze 
kleilaag. 

5
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de ophooglaag zijn daar eveneens dikker. Put 6 en 7 zijn geheel gesitueerd in een 

verspoelde strandvlakte waarin veen is gevormd en waarop dikke kleipakketten zijn 

afgezet. In put 7 was de bodem verstoord tot op de strandafzettingen. In de boringen 

die in het verlengde van het riooltracé waren gezet komt eveneens een beeld naar 

voren van een verspoelde strandvlakte (bijlage I). In de boring bij de Achterweg (boring 

1, zie figuur 3.1) kwam opnieuw een strandwal in beeld. Deze strandwal correspondeert 

met de bekende strandwal uit voorgaande onderzoeken. De flank van de strandwal 

lijkt hier echter verspoeld te zijn.

Het tracé van de watergang ligt in het verlengde van de rioleringssleuf en begint 

aan de zuidoostzijde van de Achterweg (put 8). Zoals bekend is op deze locatie een 

strandwal gelegen. De strandwal is hier op ca. 80 cm onder het huidige maaiveldniveau 

gelegen (zie figuur 5.3 en 5.4). De strandwal bestaat uit licht geelbruin zand, waarin 

een gelaagdheid is waar te nemen van humeuze bandjes. Op een diepte van ca. 1,3 

meter gaat de strandwal over in een pakket grijs gelaagd zand met plantenresten: 

de strandvlakte. Richting het zuidoosten loopt de strandwal af en na ca. 25 meter 

verschijnt een ca 10 cm dikke veenlaag op de flank van de wal. Deze veenlaag wordt 

naar het zuidoosten toe steeds dikker (tot ca. 40 cm). Het veenpakket wordt bedekt 

door een grijs kleipakket dat naar het zuidoosten eveneens steeds dikker werd (tot 

ca. 80 cm). Onderin is de klei sterk humeus en bevat naar boven toe steeds meer 

zandlagen. Vanaf ca. 35 meter is de bodem geheel opgebouwd uit de verspoelde 

zandafzettingen van de strandvlakte met direct daarop gelegen veen- en kleilagen.

Figuur 5.2 
De insteek van de geul in put 5 (S3)
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Figuur 5.3 
De zuidoostflank van de strandwal in put 8. 
De strandwal is afgedekt door een dunne 
veenlaag en een kleipakket.

Figuur 5.4 
Overzicht van het begeleide deel van de 
watergang (put 8). Aan de kant van de 
Achterweg is een strandwal gelegen, op de 
voorgrond zijn dikke lagen veen (donker 
bruin) en klei (grijs) te zien. Bovenop is een 
oude bouwvoor (licht bruin) en het ophoog-
pakket van de weg gelegen
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Resultaten archeologie

6.1 Inleiding

In totaal zijn er bij de begeleiding van de rioolsleuf en de watergang zeven sporen 

aangetroffen. Het betreffen twee natuurlijke geulen en drie sloten. De overige sporen 

houden verband met grondverbetering en ophoging in het recente verleden (zie figuur 

6.1). Daarnaast zijn er enkele scherven uit de ijzertijd gevonden. Hieronder wordt eerst 

de vindplaats uit de ijzertijd besproken en vervolgens de recente sporen.     
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Figuur 6.1 
Sporen aangetroffen tijdens de begeleiding 
van de rioolsleuf en de watergang. 
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6.2 Scherven uit de ijzertijd

In put 5 werd door de rioolsleuf een strandwal aangesneden. De top van de strandwal 

bevond zich ca. 50 cm onder het huidige maaiveld. Op de top van de wal was een 

kleiige zandlaag gelegen, waarin kleine aardewerkfragmenten werden waargenomen. 

Uit deze laag werden twee scherven verzameld (zie figuur 6.2). Het betreffen een rode 

en een grijskleurige handgevormde scherf met een totaalgewicht van 19,5 gram. Het 

gaat om twee kleine wandfragmenten en zijn sterk geërodeerd. De scherven hebben 

verder geen diagnostische kenmerken. Op basis van het baksel met een mogelijk 

organische magering kunnen de vondsten gedateerd worden uit de late ijzertijd of 

Romeinse tijd.5 

Naast de twee verzamelde scherven bevatte de kleiige zandlaag veel sterk 

gefragmenteerd aardewerk. De laag bedekt de gehele strandwal en is gelijk aan 

de dikke kleilaag die aan de zuidoostkant van de strandwal de laagte bedekt. De 

overgang van de kleilaag naar het duinzand is erg grillig.  Waarschijnlijk betreft dit 

een middeleeuws overstromingspakket. Door deze overstromingsfase is de top van 

de strandwal sterk geërodeerd, waardoor de nederzettingscontext van het aardewerk 

is verspoeld en verloren is gegaan. In de strandwal zijn geen sporen of vondsten 

meer aangetroffen. Gezien deze vondstcontext betreft de vindplaats een compleet 

verspoelde nederzetting. 

6.3 Recente sporen

In put 3, 5 en 8 werden sloten aangetroffen met een zuidoost-noordwest oriëntatie (S2, 

S4 en S7). De sloten hebben een gelaagde of verrommelde en humeuze vulling, waarin 

recente baksteen werd aangetroffen (zie figuur 6.3). De datering van de verschillende 

structuren is niet geheel duidelijk, maar lijken tot aan de aanleg van de Beeklaan 

in gebruik te zijn geweest. De locaties van de sloten komen overeen met de (oude) 

perceelsgrenzen. De sloten houden waarschijnlijk verband met de ontginningen vanaf 

de nieuwe tijd. 

5  Determinatie door L. Meurkens (Archol).

Figuur 6.2 
Twee scherven uit de late ijzertijd of 
Romeinse tijd. 
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Daarnaast hebben de agrarische activiteiten in het recente verleden sporen nagelaten 

in de vorm van een kuil (S6), die waarschijnlijk te maken heeft met het afgraven van 

zand en het opbrengen van geschikte grond voor de landbouw. Tenslotte heeft de 

ophoging van de weg zijn sporen nagelaten. 

Figuur 6.3 
Een van de sloten die werden aangetroffen 
bij de begeleiding van de rioolsleuf (put 6 
Spoor 4).
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Conclusie

De werkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Beeklaan liepen parallel 

aan de nieuwe woonwijk Offem-Zuid, die aan de noordoostzijde van de Beeklaan is 

gelegen. De resultaten van de begeleiding kunnen daarom goed vergeleken worden 

met de resultaten van het proefsleuvenonderzoek dat Archol in 2017 heeft uitgevoerd 

ter voorbereiding op het nieuwbouwproject.6 Tijdens de begeleiding van de rioolsleuf 

en de watergang is een doorsnede gerealiseerd door het strandwallenlandschap 

van Noordwijk. Op basis van deze doorsnede kan de landschappelijke kennis uit het 

voorgaande onderzoek aangevuld worden. Het strandwallen landschap kan langs de 

Beeklaan verdeeld worden in drie zones (zie figuur 7.1):

De eerste zone betreft een hoger gelegen zone met duin- en strandafzettingen 

(strandwal). Deze strandwal kent twee fasen. Een eerste fase betreft een strandwal 

die bovenop de strandvlakte is ontstaan en die bedekt is geraakt door veen. Bovenop 

dit veen is na verloop van tijd opnieuw een zandpakket afgezet. Deze tweede fase is 

gezien de aanwezigheid van fragmenten aardewerk bewoond geweest in de ijzertijd. 

Omdat het aardewerk sterk gefragmenteerd is en er geen sporen zijn aangetroffen, 

blijft de exacte datering en het karakter van de bewoning onduidelijk. De strandwal 

is vervolgens sterk geërodeerd door een overstroming. De nederzettingssporen, voor 

zover deze aanwezig waren, zijn daarbij verdwenen. Bij het proefsleuvenonderzoek 

is ter hoogte van deze zone, aan de noordzijde van de Beeklaan, geen proefsleuf 

aangelegd. Bij een verkennend booronderzoek in 2001,7 werd hier echter een 

strandwal aangetoond met, in één boring, mogelijk een begraven bodem. Op basis 

van deze gegevens had het plangebied hier een hoge archeologische verwachting.8 

Met de archeologische begeleiding van de rioolaanleg is duidelijk geworden dat de 

hier gelegen strandwal door verspoeling zwaarder is aangetast dan op basis van het 

booronderzoek werd verwacht. 

De tweede zone betreft een lagergelegen zone met venige klei. Deze zone is bij het 

verkennend booronderzoek geïnterpreteerd als een laaggelegen strandvlakte waar 

duinopstuivingen te verwachten zijn.  Aan de hand van gegevens uit het proefsleu-

venonderzoek in het aangrenzende plangebied Offem-Zuid, kan deze zone als een 

geul geïnterpreteerd worden die waarschijnlijk dateert uit de vroege middeleeuwen 

toen het gebied als gevolg van een kustdoorbaak grootschalig is overstroomd. Deze 

interpretatie wordt ondersteund door de waarneming van enkele restgeulen in de 

rioleringssleuf.

De derde zone is gelegen ter hoogte van de Achterweg. Deze weg is gelegen op een 

strandwal die richting het noordoosten loopt. Bij het onderzoek in Offem-Zuid zijn 

op de zuidoostflank van deze strandwal verschillende bodems en nederzettings- en 

akkersporen uit de middenijzertijd tot vroeg romeinse tijd gevonden. Op basis van 

deze resultaten had deze zone een hoge verwachting. Uit boring 1 van het aanvullende 

booronderzoek bleek dat de noordwestflank van de wal verspoeld is. De aanleg van 

de watergang was gesitueerd aan de zuidoostflank van de strandwal, waar wel sporen 

verwacht konden worden. In deze zone werden echter geen bewoningssporen of 

6  Na het proefsleuvenonderzoek is een opgraving uitgevoerd door IDDS/BAAC, maar de resul-
taten daarvan zijn nog niet beschikbaar (12-7-2019).

7  Tol, 2001.
8  Feenstra, 2019.

7
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begraven bodems aangetroffen. De kleiafzettingen op de flank suggereren dat ook 

deze flank deels verspoeld is, maar de kleilaag ontbreekt op het hoger gelegen deel 

en in de kleilaag werd geen vondstmateriaal aangetroffen. De top van de strandwal 

lijkt echter sterk te zijn afgevlakt en het is mogelijk dat oude bewoningssporen daarbij 

zijn verdwenen. Het hoogste punt van de strandwal moet waarschijnlijk onder de 

Achterweg gelegen hebben, aangenomen dat deze historische weg op het hoogste 

punt in het landschap is aangelegd. Eventueel aanwezige sporen zijn in dat geval 

verdwenen bij het uitgraven van de tunnel onder de Beeklaan.
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Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam en extern betrokkenen
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Bijlage I Boorbeschrijvingen

1

boring: 1861-1
beschrijver: AT, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: opgebracht

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

115 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn

160 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: guts loopt leeg

 Einde boring op 200 cm -Mv

boring: 1861-2
beschrijver: AT, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: overstromingspakket

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn
Opmerking: verspoeld

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: veen met kleiige top

130 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Opmerking: duin

 Einde boring op 170 cm -Mv

boring: 1861-3
beschrijver: AT, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn
Opmerking: ophoging

145 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: kleiige top, verspoeld?

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn

 Einde boring op 180 cm -Mv
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2

boring: 1861-4
beschrijver: AT, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig fijn
Opmerking: ophoging

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: kleiige top, verspoeld?

130 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele humuslagen, matig fijn

 Einde boring op 180 cm -Mv

boring: 1861-5
beschrijver: AT, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

110 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 150 cm -Mv
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1

boring: 1861-501
beschrijver: BC, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

28 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: fragmenten aardewerk

104 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen

 Einde boring op 170 cm -Mv

boring: 1861-502
beschrijver: BC, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

102 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: fragmenten aardewerk

118 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig grof, interpretatie: oude duinafzettingen

150 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, normaal (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

 Einde boring op 170 cm -Mv

Bijlage II Profielbeschrijvingen
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boring: 1861-601
beschrijver: BC, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

152 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: fragmenten aardewerk

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, blauwgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

260 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, normaal (alleen zand en veen), matig grof, weinig plantenresten, interpretatie: 
oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 300 cm -Mv
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3

boring: 1861-602
beschrijver: BC, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: fragmenten aardewerk

142 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

166 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, normaal (alleen zand en veen), matig grof, weinig plantenresten, interpretatie:
oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 230 cm -Mv

boring: 1861-603
beschrijver: BC, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, normaal (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

12 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten aardewerk

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: fragmenten aardewerk

108 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, grijs, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

118 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijs, enkele kleilagen, normaal (alleen zand en veen), matig grof, weinig plantenresten, interpretatie:
oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 200 cm -Mv



36 Verlengde Beeklaan

4

boring: 1861-801
beschrijver: MS, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 230 cm -Mv

boring: 1861-802
beschrijver: SB, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 180 cm -Mv
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boring: 1861-803
beschrijver: SB, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen

 Einde boring op 180 cm -Mv

boring: 1861-804
beschrijver: BC, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, schelpfragment

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

206 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen

220 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 240 cm -Mv
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boring: 1861-805
beschrijver: BC, datum: 13-11-2019, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijk, opdrachtgever: Gemeente Noordwijk, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, schelpfragment

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dikke zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

206 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 240 cm -Mv
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