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Samenvatting

Aan de Burgemeester Elsenweg - rotonde Bosweg te Naaldwijk (gemeente 

Westland) zal een fietstunnel worden aangelegd (onderdoorgang N213). Het gebied 

bevindt zich volgens het bestemmingsplan Elsenbosch in een zone met een dub-

belbestemming ‘Waarde – Archeologie’. Op grond van deze dubbelbestemming is 

archeologisch onderzoek vereist. In recent uitgevoerd inventariserend veldonderzoek 

is een archeologische verwachting opgesteld die uitgaat van een archeologisch 

relevant niveau uit de periode ijzertijd en Romeinse tijd. Hierin kunnen resten van 

nederzettingen, boerderijen, landbouw en/of begravingen worden verwacht op de top 

van de afzettingen van de Gantel (2,4 tot 2,6m -Mv). daarnaast blijkt uit historische 

kaarten dat het plangebied zich binnen het  voormalige landgoed Honselaarsdijk uit 

17e eeuw bevindt, waardoor op een hoger niveau sporen verwacht kunnen worden die 

verband houden met het landgoed. Op basis van deze verwachting is besloten over te 

gaan tot inventariserend veldonderzoek in de vorm van een inventariserend proefsleu-

venonderzoek (IVO-P) met doorstart opgraving. 

Het doel van het onderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het voorgaande onderzoek. Dit 

omvat informatie met betrekking tot de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, 

de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de 

archeologische waarden in het plangebied. 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in januari en februari 2020 door Archol bv 

en bestond uit twee delen: een archeologisch begeleiding en een archeologisch proef-

sleuvenonderzoek met een kleine doorstart tot opgraving. Voorafgaande aan de aanleg 

van de bouwkuip, moest een oude gasleiding blootgelegd en verwijderd worden. Om 

te voorkomen dat hierbij eventueel aanwezige archeologische resten verstoord zouden 

worden, hebben de werkzaamheden op 13 januari 2020 onder begeleiding van een 

KNA archeoloog plaatsgevonden. Van 6 tot 10 februari is het proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd met aansluitend een archeologische opgraving binnen de bouwkuip. 

De aangetroffen lithostratigrafische opbouw stemt in grote lijnen goed overeen 

met de bevindingen van het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 

booronderzoek. De bodemopbouw bestaat in de basis uit een bruingrijs, kleipakket 

dat wordt geïnterpreteerd als getijde-afzettingen van het krekensysteem van de 

Gantel. Daarboven is een veenlaag gesitueerd, die kan worden geassocieerd met 

de vroeg-middeleeuwse Woudlaag. Deze wordt afgedekt door een nivellerende 

humeuze kleilaag, die naar boven abrupt overgaat in fijnzandige afzettingen met 

vele schelpresten. Het moet hier gaan om de overstromingsafzettingen die hier vanaf 

de 12e eeuw tot in de 14e eeuw zijn gesedimenteerd (Laag van Poeldijk). Het pakket 

heeft een dikte van ca. 125 cm, waarboven restanten van de voormalige bouwvoor 

zijn vastgesteld. Deze wordt afgedekt door een circa 50 cm dik recent rommelig 

zandig ophoogdek. In de Gantelafzettingen zijn geen sporen waargenomen. In het 

middeleeuwse overstromingspakket zijn echter sporen uit de nieuwe tijd blootgelegd.

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn op het bovenste niveau twee watergangen 

gevonden die gezien de oriëntatie tot de tuin van het landgoed Honselaarsdijk hebben 

behoord. Het betreffen een sloot met een noordwest-zuidoost oriëntatie en een 

sloot die haak daarop was georiënteerd en in noordoostelijke richting liep. Tussen 
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de watergangen was een bakstenen duiker geplaatst, waarmee de sloten met elkaar 

in verbinding stonden. Daarnaast werd bij de begeleiding van de gasleiding een 

watergang waargenomen die mogelijk parallel aan de eerste sloot was gelegen. Uit 

historische kaarten werd duidelijk dat de sloten en de duiker tot de inrichting van het 

landgoed hebben behoord. Uit historische bronnen kon verder worden opgemaakt 

dat de structuren waarschijnlijk bij de tweede uitbreiding van de tuin in 1641 zijn 

aangelegd.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Aan de Burgemeester Elsenweg - rotonde Bosweg te Naaldwijk (gemeente Westland) 

zal een fietstunnel worden aangelegd (onderdoorgang N213). Een gedeelte van de 

fietstunnel zal binnen een bouwkuip worden ontgraven. Het gebied bevindt zich 

volgens het bestemmingsplan Elsenbosch in een zone met een dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie’. Op grond van deze dubbelbestemming is archeologisch 

onderzoek vereist bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 500m2 en een diepte 

van meer dan 50cm -Mv. Bij de voorgenomen ingrepen wordt de bodem tot op een 

maximale diepte van ca. -3,4m NAP/4,0m -Mv verstoord, waarvoor een omgevings-

vergunning nodig is die door de gemeente Westland als bevoegd gezag moet worden 

afgegeven.

In recent uitgevoerd inventariserend onderzoek aan de hand van bureaustudie en 

archeologische boringen is een archeologische verwachting opgesteld die uitgaat van 

een archeologisch relevante niveau uit de periode IJzertijd en Romeinse Tijd. Hierin 

kunnen resten van nederzettingen, boerderijen, landbouw en/of begravingen worden 

verwacht.1 Volgens het inventariserend booronderzoek bevindt het archeologisch 

relevante niveau – de top van de afzettingen van de getijdegeul van de Gantel – zich 

op 2,4 tot 2,6m -Mv. Uit historische kaarten blijkt dat het plangebied zich binnen het 

voormalige landgoed Honselaarsdijk uit 17e eeuw bevindt, waardoor infrastructurele 

sporen als sloten en wegen verwacht kunnen worden en mogelijk ook structuren die 

verband houden met het landgoed. Op basis van het booronderzoek werd echter 

verondersteld dat de resten behorende tot dit landgoed door latere afgravingen zijn 

verdwenen.

1  Van den Biggelaar 2019.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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Op basis van dit bureau- en booronderzoek in het plangebied is besloten over te gaan 

tot inventariserend veldonderzoek doormiddel van proefsleuven (IVO-P) met een 

eventuele doorstart naar opgraving. 

Het doel van het onderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het voorgaande onderzoek. Dit 

omvat informatie met betrekking tot de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, 

de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de 

archeologische waarden in het plangebied. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied betreft een braakliggend terrein met een oppervlakte van ca. 4270 m2 

doorsneden door een autoweg. Het gebied is gelegen ten noorden van de Bosweg en 

betreft de locatie van een aan te leggen fietstunnel onder de Burgemeester Elsenweg, 

in het oostelijk deel van het plangebied. Het onderzoeksgebied betreft het uit te 

graven deel onder het tracé van de Burgemeester Elsenweg (zie figuur 1.1).

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, waarderende fase, waarbij 

voorafgaand ook een korte archeologische begeleiding heeft plaatsgevonden. Na 

afronding van dit onderzoek dient de overheid, op basis van het advies van Archol bv, 

een besluit te nemen over het vervolgtraject. In onderhavig plangebied is tijdens het 

vooronderzoek een vindplaats aangetroffen. Omdat inpassing van de vindplaats niet 

mogelijk was, heeft de betrokken overheid, de gemeente Westland, besloten gelijk 

aansluitend op het proefsleuven onderzoek dat een doorstart diende plaats te vinden 

naar een opgraving van de aanwezige vindplaats binnen het plangebied.

Tijdens het onderzoek trad Nadine Conradi (Archeologie en Monumenten Delft) 

als vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag, de gemeente Westland, op. 

De opdrachtgever, de provincie Zuid-Holland werd vertegenwoordigd door André 
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Boer. Archol bv heeft het werk uitgevoerd als onderaannemer van VOBI beton en 

waterbouw, vertegenwoordigd door Ankie de Boer.

De archeologische begeleiding is uitgevoerd door Brecht Cornelisse (KNA archeoloog). 

Hij trad ook op als veldwerkleider bij het proefsleuvenonderzoek en daaropvolgende 

opgraving geassisteerd door Tom Beck (KNA archeoloog). Profieldocumentatie en 

-interpretatie is uitgevoerd onder begeleiding van fysisch geograaf Eckhart Heunks 

(senior KNA prospector). De projectleiding was in handen van Sebastiaan Knippenberg 

(senior KNA archeoloog).    

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Naaldwijk Rotonde Bosweg

Archolprojectcode: NRB1950

Archis-zaaknummer: 4763395100

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Omgevingsmanager: Dhr. A. Boer

Bevoegd gezag: Gemeente Westland

Adviseur bevoegd gezag: Mevr. N. Conradi 

Uitvoerder: Archol bv

Periode van uitvoering veldwerk: 13-januari en 6-10 februari 2020 

Rapport gereed: 23 juli 2020

Versie 2.0 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja, d.d. 21 juli 2020

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Westland

Plaats: Naaldwijk

Toponiem: Rotonde Bosweg

Coördinaten gebied: 74325/ 447062 (centrum coördinaten)

Oppervlakte plangebied: Ca. 4270 m2 

Huidig grondgebruik: Rotonde

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

Naam Functie Bedrijf

Drs. T. Hamburg Directeur Archol

Dr. S. Knippenberg Projectleider/ Senior KNA archeoloog Archol

T. Beck (MA) KNA veldarcheoloog Archol

H. Cornelisse (MA) KNA veldarcheoloog met BHV Archol

Drs. E. Heunks Fysisch geograaf Heunks L.A.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het doel van het onderzoek is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het voorgaande onderzoek. Dit 

omvat informatie met betrekking tot de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, 

de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de 

archeologische waarden in het plangebied. 

De volgende thema’s uit NOaA 2.0,2 hebben betrekking op het onderzoek.

3. Gebruik van het water

4. Occupatie en adaptatie in het rivierengebied en langs de kust

7. De archeologie van het rituele

14. De rol van natuurlijke voedselbronnen na de introductie van de landbouw

21. De dynamiek van het landgebruik

22. Mens - materiële cultuurrelaties

23. Netwerken en infrastructuur

Tevens is thema 2; Overgangsfasen in de bewoningsgeschiedenis, van de Provinciale

Onderzoeksagenda Archeologie Zuid-Holland van toepassing.3

2.2 Vraagstellingen

In het PvE zijn een twintigtal vragen geformuleerd.4 Tijdens de evaluatiefase zijn 

een aantal vragen met betrekking tot de verwachte prehistorische en romeinse 

bewoningsfase komen te vervallen, en naar aanleiding van de bevindingen van het 

proefsleuvenonderzoek zijn tijdens het veldwerk enkele vragen met betrekking tot de 

aangetroffen watergangen en duiker uit de Nieuwe tijd bijgekomen.5 Op basis van het 

uitgevoerde veldwerk zullen in dit rapport de volgende vragen beantwoord worden:

1. Hoe is de geologische en bodemkundige opbouw (lithologische laagopeenvolging en 

bodemhorizonten), en in hoeverre komt dit overeen met de informatie uit het voor- en 

booronderzoek.

2. Is er sprake van verstoring van de bodem en zo ja, in welke mate? En hoe is deze 

verstoring te verklaren?

3. Zijn er sporen en/of vondsten aanwezig en wat is de gaafheid daarvan?

4. Wat is de datering en periodisering van de archeologische waarden (begin-eind)?

5. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is hun 

datering?

6. Is er sprake van sporen of vondsten die te relateren zijn aan de tuininrichting van het 

17de-18de-eeuwse landgoed Honselaarsdijk?

7. Zijn er archeozoölogische en archeobotanische resten bewaard gebleven? Zo ja, wat 

is de aard daarvan? Wat vertellen de resten over vroegere voeding, landbouw en 

natuurlijke omgeving?

2  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/nationale-onderzoeksagen-
da-archeologie

3  De onderzoeksagenda is te raadplegen op de website van de provincie Zuid-Holland.
4  Krauwer, 2020, 10-11.
5  Cornelisse, 2020. 
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8. Kunnen de sporen van het 17e eeuwse landgoed in een bredere context worden 

geplaatst met vergelijkbare structuren en/of andere bekende landgoederen.

9. Bij het aantreffen van bouwkeramiek en natuursteen: wat kan er gezegd worden over 

de herkomst van het materiaal, hoe is het bouwmateriaal toegepast en hoe laten de 

aangetroffen gebouwen zich reconstrueren?

10. Hoe verhouden de aangetroffen archeologische waarden zich tot de Nationale 

Onderzoeks Agenda Archeologie (NoaA) en zijn er aanvullingen op de regionale 

archeologische context? Hierbij weer ingaan op de benoemde zaken in de hierboven 

gestelde vragen.

11. Loopt de vindplaats door buiten het huidige plangebied en, zo ja, wat kan er gezegd 

worden over de begrenzing van de vindplaats en het eventuele grotere geheel 

waarvan het deel uitmaakt?

12. Komen de resultaten van het onderzoek overeen met de archeologische verwachtings-

zone in het gemeentelijk beleid?

13. Heeft het huidige onderzoek consequenties voor de verwachtingskaart en de daaraan 

gekoppelde gemeentelijke beleidsadvieskaart?

De aanvullende vragen met betrekking tot watergangen en duiker uit de Nieuwe tijd 

zijn als volgt:

14. Wat is de precieze aard, diepteligging, datering, en eventuele fasering van deze 

aangetroffen sporen en structuren?

15. Kan vastgesteld worden dat ze in onderlinge relatie tot elkaar staan?

16. Kan bij de watergangen vastgesteld worden dat het om met de hand gegraven sloten 

gaat?

17. Hoe is de duiker opgebouwd? 

18. Hebben deze sporen en structuren onderdeel uitgemaakt van het 17e eeuwse landgoed 

Honselaarsdijk?

19. Zo ja, hoe dienen ze precies binnen dit landgoed geplaatst te worden?

20. Zo nee, waartoe hebben ze dan wel behoord?
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3 Methodiek veldwerk

3.1 Inleiding

Het archeologisch onderzoek bestond uit twee delen: een archeologische begeleiding 

en een archeologisch proefsleuvenonderzoek met een kleine doorstart tot opgraving. 

Voorafgaande aan de aanleg van de bouwkuip, moest een oude gasleiding 

blootgelegd en verwijderd worden. Om te voorkomen dat hierbij eventueel aanwezige 

archeologische resten verstoord zouden worden, hebben de werkzaamheden op 13 

januari 2020 onder begeleiding van een KNA archeoloog plaatsgevonden. Van 6 tot 10 

februari is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd met aansluitend een archeologische 

opgraving binnen de bouwkuip. 

3.2 Strategie veldwerk en werkwijze

Voor de aanleg van de bouwkuip was het noodzakelijk een oude gasleiding die door 

het plangebied liep te saneren. De sanering van de gasbuis verliep als volgt: de buis 

werd aan de uiteinden van de bouwkuip doorgezaagd, waarna de buis schoongemaakt 

kon worden. Daarvoor diende de bodem bij de uiteinden verdiept te worden tot 1,4 

meter onder de gasbuis om een bak te kunnen plaatsen om het in de buis aanwezige 

residu op te vangen. Met een graafmachine is de buis eerst opgezocht aan de oostzijde 

van het plangebied (put 1) (figuur 3.1 en 3.3). Aan deze zijde loopt de buis in een 

T-splitsing aan de noord- en zuidzijde het plangebied uit. De gasbuis is ca. 50 cm onder 

het maaiveld gelegen in een pakket ophoogzand. De gasbuis is gevolgd richting het 

westen van het plangebied door de bovenkant vrij te graven. Aan de westzijde van 

het plangebied is eveneens verdiept tot onder de buis (put 2) (zie figuur 3.3). In put 1 is 

een profiel aangelegd en gedocumenteerd (P101). In put twee werd een waterleiding 

geraakt waardoor waarnemingen niet meer mogelijk waren (zie figuur 3.1). 

Nadat de civieltechnische aannemer heipalen, damwanden en bronfilters had 

geplaatst en binnen de bouwkuip het ophoogpakket tot 1,0 m -mv had ontgraven, is 

een archeologisch proefsleuf van 20 bij 4 m gegraven conform de richtlijnen van de 

KNA 4.1, protocol proefsleuven (put 3) (figuur 3.3). Daarbij is met een graafmachine 

met gladde bak de bovengrond laagsgewijs verdiept en zijn op relevante niveaus 

een vlak aangelegd en sporen ingemeten en gedocumenteerd. Tevens zijn 

profielen opgeschaafd en onder supervisie van een fysisch geograaf beschreven en 

geïnterpreteerd. Het veldwerk werd bemoeilijkt doordat de graafmachine vanaf de 

rand van de bouwkuip moest werken tussen de stempelramen (figuur 3.2). Hierdoor 

kon niet in de lengterichting van de proefsleuf gewerkt worden. 

De bouwkuip waarbinnen het onderzoek plaatsvond is circa 36 bij 11 meter met een 

oppervlakte van bijna 400m2. Hierbinnen is in eerste instantie een proefsleuf van 20 

bij 4 m aangelegd (figuur 3.2). Archol heeft binnen de proefsleuf vlakken aangelegd 

op twee niveaus: (1) een vlak onder de sub-recente bouwvoor, die zich direct onder 

de ophogingslaag bevond (ca. 1,0 m -mv, ca. -1,4 NAP), en (2) een vlak onder een 

veenlaag (ca. 2,0 m -mv, ca. -2,5 NAP). Binnen de proefsleuf zijn beide niveaus 

onderzocht, bij de uitbreiding is alleen het hoger gelegen niveau onderzocht. Alleen 

met het hoogste en jongste niveau zijn sporen geassocieerd. Omdat er op dit eerste 

niveau in de proefsleuf sporen werden aangetroffen is in overleg met de opdrachtgever 

en het bevoegd gezag besloten aansluitend op het proefsleuvenonderzoek een deel 
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van het areaal binnen de bouwkuip op te graven om een beter beeld van de onderlinge 

samenhang van de structuren te krijgen. Hierbij is een extra oppervlakte van ca. 60 m2 

binnen de bouwkuip onderzocht tot op het eerste niveau. In totaal is ca. 196 m2 van de 

bouwkuip onderzocht. 

Figuur 3.1 
Begeleiding van het blootleggen van de 
gasleiding (put 2), foto richting west.

Figuur 3.2 
Aanleg proefsleuf (put 3), foto richting noord-
west.
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Figuur 3.3 
Locatie van de begeleiding (put 1 en 2) en de 
proefsleuf inclusief uitbreiding (put 3) met de 
locatie van de profielen.
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4 Landschappelijk en historisch kader

E. Heunks

4.1 Landschap

Ter hoogte van het plangebied wordt de geologisch gesteldheid van de bovenste 

meters van het bodemprofiel bepaald door de paleografische ontwikkelingen in de 

laatste 3000 jaren. Tot 500 voor Chr. maakte het gebied deel uit van een omvangrijk 

moerasgebied waarin op grote schaal veengroei optrad. Dit veengebied kon ontstaan 

als gevolg van het afsluiten van de kustlijn met strandwallen en duinen rond 4500-4000 

voor Chr, waardoor de waterafvoer werd geblokkeerd. Het veen wordt tot het 

Hollandveen Laagpakket gerekend.6

In de late prehistorie werd het veengebied nabij de iets zuidelijker gelegen 

Maasmonding (tussen Monster en Naaldwijk) geleidelijk steeds meer aangetast door 

inbraken vanuit de zee. Daarbij ontstond een stelsel van kreken van waaruit nog lang 

kleiige sedimenten over het veenpakket konden worden afgezet. Rond 250 voor Chr. 

vond een omvangrijke zee-inbraak plaats waarbij de omgeving van Naaldwijk en het 

plangebied onderdeel gaat uitmaken van het mariene krekenlandschap. Er ontstond 

dan een brede zone met kreekafzettingen die bekend staat als het krekensysteem van 

de Gantel (figuur 4.1). Het Gantelsysteem kon hier ontstaan door de aanwezigheid van 

een langgerekt veenmeer tussen de hoogveenkoepels.7 De getijde-afzettingen bestaan 

uit fijnzandige en zand-klei gelaagde sedimenten, naar boven toe kleiiger wordend. Ze 

worden tot het Laagpakket van Walcheren gerekend (onderdeel van de Formatie van 

Naaldwijk). Het krekensysteem was in de late ijzertijd al weer buiten werking geraakt, 

waarna de sedimentatie stagneerde met geringe afzetting van kleiige sedimenten. 

Onder deze stabiele omstandigheden kon zich in de top van de kreekafzettingen 

een bodem vormen. Deze wordt gekenmerkt door een donkere en dikke humeuze 

Ah-horizont. De kleiige bodem vormt een archeologisch niveau voor resten uit de late 

IJzertijd, de Romeinse tijd, en in mindere mate de vroege- en volle middeleeuwen. 

Vernatting in de loop van de Romeinse tijd als gevolg van een verslechtering van 

de drainage, leidde tot veenvorming en een afname van de geschiktheid voor 

bewoning van het krekenlandschap. Deze concentreerde zich in deze periode op de 

hoger gelegen strandwallen.8 De venige laag boven de Gantel-afzettingen wordt 

de Woudlaag genoemd. In de meest recente lithostatigrafische indeling van de 

regio wordt aan deze Woudlaag een vroeg-middeleeuwse datering toegekend.9 

Het veenpakket is alleen daar bewaard gebleven waar de kans op oxidatie gering is. 

Dergelijke locaties zijn onder andere te vinden in depressies in het onderliggende 

Gantel-landschap, en op plaatsen waar het veen door belasting naar beneden is 

weggedrukt of waar het veen is afgedekt door antropogene lagen.

Pas in de 12e eeuw na Chr. kwam aan de stabiele situatie een einde wanneer opnieuw 

zandige  en siltrijke wad- en kweldersedimenten in het gebied worden afgezet. Als 

gevolg van inpoldering en ontwatering begon het maaiveld sterk te dalen.

6  de Mulder et al. 2003.
7  Vos et al 2017, 48.
8  Krauwer, 2020, 7.
9  Vos et al 2017, 47. De Gantel heeft zich nauwelijks ingesneden in de ondergrond waardoor het onderliggende 

hollandveen nog vrijwel intact is.
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 Tegelijkertijd leidde de bedijkingen tot opstuwing van het zeewater. Het gevolg waren 

grote dijkdoorbraken waarbij veel zand en klei over het land kon worden afgezet. Deze 

afzettingen worden tot de Laag van Poeldijk gerekend, onderdeel uitmakend van 

het Laagpakket van Walcheren. De afzettingen liggen in de omgeving van Naaldwijk 

vooral als een deken over de oudere afzettingen. Plaatselijk zijn de oudere afzettingen 

opgeruimd door diep landinwaarts reikende inbraakgeulen. 

Tijdens het verkennend booronderzoek op onderhavige onderzoekslocatie kon de 

hierboven geschetste lithostratigrafische opbouw worden bevestigd.10 De Woudlaag 

heeft zich als een venige laag ontwikkeld op de klei-zand gelaagde getijde-afzettingen 

van de Gantel. De kalkrijke en schelphoudende zandige afzettingen daarboven zijn 

als laat-middeleeuws overstromingsdek geïnterpreteerd, behorend tot de Laag van 

Poeldijk. In de top hiervan zijn restanten van een voormalige humeuze bouwvoor 

aangetroffen. Het geheel wordt afgedekt door een circa 50 cm dik antropogeen sterk 

heterogene ophoogdek.

10  van den Biggelaar, 2019.
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4.2 Archeologie11

Het plangebied is gelegen in ‘Verwachtingszone III’:  bestaande uit het Laagpakket van 

Wormer (in de diepere ondergrond), het Hollandveen Laagpakket en de dekafzettingen 

van het Laagpakket van Walcheren in het binnendijks gebied. Aan de hand van de 

ontwikkeling van het landschap  wordt in het gemeentelijk beleid een middelhoge 

verwachting uitgesproken voor het aan treffen van resten uit de ijzertijd, Romeinse 

tijd, middeleeuwen en Nieuwe tijd.12

De oudste bewoningssporen in de regio dateren uit het midden-neolithicum (circa 

3700-3500 v.Chr.). Tijdens het hele neolithicum (tot circa 2000 v.Chr.) concentreerde 

de bewoning zich voornamelijk op de strandwallen. Deze situatie veranderde niet 

tijdens de Bronstijd en de Vroege en midden-ijzertijd omdat de rest van het gebied te 

nat was. In de gemeente Westland zijn weinig aanwijzingen bekend voor bewoning 

in deze periode. Aan het einde van de midden-ijzertijd nam de invloed van de zee 

op het land toe en werden er geulen uitgeschuurd in het veenlandschap achter de 

strandwallen. Hierdoor raakte het natte gebied ontwaterd en werden de randzones 

van de geulen geschikt voor bewoning. In deze periode werd het veen geschikt voor 

bewoning. Deze bewoningsfase was echter van korte duur (vermoedelijk slechts 100 

jaar vanaf 200 v.Chr.). De geulen slibden namelijk vrij snel dicht, waarna het veen weer 

overstroomde en bedekt werd met een laag klei. Rond het begin van de jaartelling trok 

de zee zich terug en werden de bewoningsmogelijkheden in het gebied weer gunstiger. 

De stevige en relatief hoog gelegen oeverwallen van de grotendeels verlande geulen 

waren in de Romeinse tijd (eerste tot derde eeuw na Chr.) dicht bewoond. Ook in 

de omgeving van het plangebied zijn sporen uit de Romeinse tijd gevonden (Archis 

waarneming 2709348100 en 3279426100).  Het lijkt erop dat de bewoning aan het 

einde van de tweede eeuw te maken kreeg met wateroverlast en dat de vernatting van 

het gebied mede de oorzaak zal zijn geweest dat de bewoning in het Westland in het 

midden van de derde eeuw stopte. Voor de volgende drie eeuwen zijn slechts schaarse 

aanwijzingen voor continuïteit van bewoning.

De eerste aanwijzingen voor hernieuwde bewoning dateren uit de zesde en zevende 

eeuw. Deze concentreren zich opnieuw vooral op de strandwallen. Later begon men 

met het ontginnen van rivieroevers (zoals die van de Gantel) en trok men verder het 

binnenland in. Tijdens de vroege middeleeuwen vond bewoning aanvankelijk plaats op 

het veen, of op een dun laagje klei van de Gantellaag. Het veen lag toen kennelijk hoog 

genoeg om droge voeten te houden. In het tweede kwart van de twaalfde eeuw was 

dit door overstromingen niet langer mogelijk. Na verschillende overstromingsfasen 

begon de bewoning opnieuw. Deze vond toen plaats op huisterpen. Uit deze periode 

ontbreken tot nu toe echter compleet en goed onderzochte nederzettingen.

In de eerste helft van de twaalfde eeuw was er sprake van een grote doorbraak van 

de zee tussen Monster en Naaldwijk en ontstond een nieuwe monding voor de Gantel 

waarlangs de zee het land kon binnendringen. Als gevolg hiervan werd een dik pakket 

klei afgezet (Laag van Poeldijk). De bewoning werd kort onderbroken en om het 

verloren land terug te winnen werden er dijken parallel aan de Gantel aangelegd. De 

meeste woonplaatsen in de regio dateren uit de tweede helft van de twaalfde tot in 

de veertiende eeuw. Het plangebied is gelegen bij het dorp Honselersdijk, dat zijn 

11  Grotendeels overgenomen uit Krauwer, 2020, 7-8.
12  Kerkhof, 2012, 22.
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oorsprong in de volle middeleeuwen kent.13 Ten oosten van het plangebied zijn in 1995 

bij graafwerkzaamheden sporen van een boerenerf uit de late middeleeuwen en resten 

van wegverharding (IJsselstenen) aangetroffen (Archis waarneming 2886366100).

Enkele dierbegravingen die in de omgeving zijn gevonden zijn restanten van de 

veeteelt uit de Nieuwe tijd (Archis waarneming 2789222100).

13  Morren, 1908, 3.

Figuur 4.2 
Archisvondstlocaties in de omgeving van het 
plangebied (ster).
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Figuur 4.3 
Satellietfoto van de huidige situa-
tie van het voormalige landgoed 
Honselaarsdijk met het plange-
bied (in rood).
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Figuur 4.4 
Het landgoed Honselaarsdijk 
op de kaart van het hoogheem-
raadschap van Delfland, in 1712 
gemaakt door Nicolaas en Jacob 
Kruik (Cruquius), bekend als de 
Kruikiuskaart (detail) met daarop 
het plangebied (in rood). 



22 Rotonde Bosweg

4.3 Het landgoed Honselaarsdijk

Het plangebied bevindt zich binnen het voormalige landgoed van Honselaarsdijk, dat 

in de 17e eeuw werd gebouwd. Het rechthoekige patroon van het landgoed is nog altijd 

terug te zien in de huidige percelering (zie figuur 4.3). Uit een kaart die Kruikius in 1712 

in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland maakte is te op te maken dat 

het plangebied zich aan de noordwestzijde van het landgoed bevind. Het plangebied 

bevind zich aan de rand van het landgoed, wat was ingericht als tuin (zie figuur 4.4).

Het landgoed van Honselaarsdijk vind zijn oorsprong in een middeleeuws kasteel 

dat tot de 16e eeuw in het bezit was van de adelijke familie Van Naaldwijk.14 Het 

kasteel werd destijds voornamelijk gebruikt als jachtslot. Het betrof vermoedelijk een 

mottekasteel, afgaande op een kaart uit 1611 waarop het kasteel staat afgebeeld als 

een ronde watervesting in het midden van een vierkante perceel, omgeven door een 

gracht. Naast het kasteel waren keuken- en kruidentuinen en boomgaarden gelegen. 

Restanten van dit kasteel zijn waargenomen in de jaren ’60 van de vorige eeuw 

(Archiswaarneming 2832670100 en 3105859100). Het plangebied is gelegen buiten het 

kasteelterrein. Op deze locatie lagen in de middeleeuwen percelen die gebruikt werden 

als weiland. 

In 1589 kwam het complex in bezit van prins Maurits van Oranje (stadhouder van 

1585-1625), die het landgoed bleef gebruiken voor de jacht. Zijn jongere broer, prins 

Frederik Hendrik (stadhouder van 1625 tot 1647) nam het landgoed over in 1612.15 

Frederik Hendrik bouwde het landgoed uit tot een nieuw buitenhuis met een enorme 

tuin met een warande (jachtbos), parken en siertuinen. De verbouwing van het 

complex vond plaats in drie grote bouwfasen: 1621-1631, 1633-1639 en 1640-1646.  

Hoewel de bouw van het nieuwe buitenhuis begon in 1621, liet Frederik Hendrik 

direct na de verwerving in 1612 belangrijke wijzigingen aanbrengen in het ontwerp 

van de omgeving. Er werd een brede, lange oprijlaan ontworpen aan de zuidzijde 

van het kasteel. Daarnaast werden er voorbereidingen getroffen voor de vergroting 

van de oorspronkelijke tuin aan de noord en westzijde. De oorspronkelijke percelen 

gingen daarbij op de schop: sloten en greppels werden opgevuld en het gebied werd 

geëgaliseerd, waarna nieuwe sloten werden gegraven. 

Vanaf 1621 werd er gebouwd aan een nieuw buitenhuis. Het oude kasteel werd in fasen 

gesloopt. Materiaal van het kasteel werd deels hergebruikt in het nieuwe bouwwerk.16 

Gelijktijdig werden de oorspronkelijke kasteeltuinen gemoderniseerd. Tussen 1634 en 

1638 werden de nieuwe tuinen aan de noord en westzijde gerealiseerd. Het resultaat 

was een rechthoekige tuin die was opgedeeld in meerdere rechthoeken. Rond de tuin 

was een waterloop gelegen die aan de westzijde licht afwijkt van het geometrische 

plan van de tuinaanleg, de schouwateringh: deze watergang had zijn oorspronkelijke 

ligging behouden en stond onder controle (‘schouw’) van het hoogheemraadschap van 

Delfland. De watergang moet derhalve van belang zijn geweest voor de afwatering 

van het gebied. Deze waterloop werd geïntegreerd in de gracht die het landgoed 

omgaf. Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van de eerste aanleg langs 

de schouwatering. In 1636 werd langs de schouwwatering een speelhuis gebouwd, iets 

14  Morren, 1908, 3. De ouderdom van het kasteel is niet bekend. De oudste vermelding van de leengoederen 
dateert uit 1257.

15  Bezemer Sellers, 2001, 17-18.
16  Bezemer Sellers, 2001, 19-20.
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ten zuiden van het plangebied. Vanaf dit speelhuis was een weg gelegen met daarlangs 

een sloot, die langs de schouwatering in noordelijke richting liep (zie figuur 4.5). 

Vanaf de jaren 1640 werd de tuin aanzienlijk vergroot aan de westzijde en deels aan de 

oostzijde van het landgoed. In het oosten werden vrucht- en moestuinen aangelegd en 

er werd een visvijver gegraven. Daarnaast werden nieuwe bijgebouwen gebouwd. Aan 

de westzijde werd de tuin uitgebreid. Op een ontwerptekening uit ca. 1637 zijn duidelijk 

de oorspronkelijke waterlopen en het ontwerp van de nieuwe tuin te zien (zie figuur 

4.5). Oude waterlopen werden gedempt terwijl nieuwe waterwegen werden gegraven, 

passend bij de rechthoekige geometrie van de eerste aanleg. De schouwwatering, 

die aanvankelijk zijn diagonale loop had behouden, werd recht getrokken en deels 

gedempt om ruimte te maken voor een laan (zie ook figuur 4.4). In het centrale 

vierkante eiland was een oude boerderij gelegen die werd ingericht als fazanterie. Het 

eerste speelhuis uit 1636 werd ingericht als boswachterswoning. 

Na de dood van Frederik Hendrik in 1647 werden de originele plannen volgens ontwerp 

verwezenlijkt door zijn vrouw. Zijn opvolgers, stadhouders Willem II en Willem III 

brachten geen significante wijzigingen aan in de structuur van het landgoed.17 In 

de 18e eeuw kwam het landgoed in bezit van Frederik I van Pruisen. Door de grote 

afstand met Berlijn en desinteresse werd Honselaarsdijk minder goed onderhouden. 

De familie Van Oranje kocht het landgoed terug, maar gedurende de Franse tijd raakte 

het landhuis en de tuin definitief in verval.18 In 1815 werd aangevangen met de sloop 

van het landhuis. Vanaf halverwege de 19de eeuw werd het plangebied gebruikt als 

akkerland en grasland, een situatie die ongewijzigd bleef tot in de 20ste eeuw. In 

de loop van de 20ste eeuw veranderde het grondgebruik. Eerst werden er kassen 

gebouwd, en in de tweede helft van de 20ste eeuw werd er een weg aangelegd, 

dwars door het voormalige landgoed. Deze weg kreeg begin 21ste eeuw de rotonde 

waarlangs het plangebied is gelegen.19  

17  Bezemer Sellers,2001, 51.
18  Bezemer Sellers, 2001, 58-59.
19  Krauwer, 2020, 8.

Figuur 4.5 
Ontwerptekening uit ca 1637 van de ver-
groting van de tuin aan de westzijde van 
Honselaarsdijk (detail), met daarop de locatie 
van het plangebied (rode cirkel). Het noorden 
is rechtsboven. Op de kaart is de schouwater-
ing te zien die schuin door het plangebied 
loopt met daarlangs het speelhuis (in het cen-
trum) en de nieuw aan te leggen watergang 
(groen) en lanen (geel) over de oude onre-
gelmatige perceelsindeling (bron: Nationaal 
Archief ). 
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5 Resultaten landschappelijk onderzoek 

E. Heunks

5.1 Fysisch-geografische opbouw van het onderzoeksgebied 

De aangetroffen lithostratigrafische opbouw stemt in grote lijnen goed overeen 

met de bevindingen van het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 

booronderzoek.20 Aan de hand van enkele profielopnamen is een gedetailleerd beeld 

verkregen van de opbouw en van de kenmerken van de te onderscheiden lagen. Voor 

de gehele opgraafput geldt een vergelijkbare natuurlijke profielopbouw, bezijden de 

antropogene verstoringen hierin.

De basis van het putprofiel bestaat uit een bruingrijs, zwak humeus uiterst siltrijk 

kleipakket (Ks4) (figuur 5.1). Direct onder het aanlegvlak gaat dit kleipakket 

naar beneden over in zeer fijnzandige, sterk klei gelaagde afzettingen. Deze 

reiken tenminste tot twee meter onder het aanlegvlak (boorwaarnemingen). 

Ook deze afzettingen zijn iets humeus. Gelet op de lithologische kenmerken en 

stratigrafische positie zijn deze afzettingen geïnterpreteerd als getijde-afzettingen 

van het Gantelsysteem. Opvallend is dat de afzettingen kalkloos zijn, wat mogelijk 

samenhangt met het lichte humusgehalte. 

In de top van de Gantel-afzettingen neemt het humusgehalte toe en ook is de top rijker 

aan plantenresten (o.a. rietresten). De overgang naar het donkerbruine venige pakket 

daarboven is echter abrupt te noemen. De veenlaag heeft een variabele dikte van 

20-30 cm, waarbij deze binnen de put iets zakt in zuidelijke richting (20 cm) en in die 

20  Van den Biggelaar 2019.

Figuur 5.1 
Dwarsprofiel 302 (foto richting oost). 
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richting ook dikker wordt. De veenlaag is kleiig (Vk2) en bestaat voornamelijk uit niet 

nader te determineren plantenresten. Wel zijn riet en houtresten herkend binnen het 

pakket. De veenlaag wordt afgedekt door een stevig pakket humeuze sterk siltige klei 

(Ks3, h2) met plantenresten. Dit pakket neemt in westelijke richting toe in dikte (5-25 

cm), waardoor het reliëfverschil in de top van het onderliggende veenpakket door deze 

kleilaag is genivelleerd.

In overeenstemming met de veronderstelde regionale ontwikkelingen kan het 

veenpakket meest waarschijnlijk worden geassocieerd met de vroeg-middeleeuwse 

Woudlaag, die als gevolg van een vernattingsfase kon ontstaan. Dat deze hier dik is 

ontwikkeld en is behouden kan samenhangen met de ligging in of op de flank van 

een depressie in het onderliggende Gantel-landschap. De kleilaag daarboven lijkt op 

basis van de fijne textuur en humusgehalte nog geen deel uit te maken van de laat-

middeleeuwse overstromingsafzettingen en heeft dan een vroeg- en volmiddeleeuwse 

datering.

De nivellerende humeuze kleilaag gaat naar boven abrupt over in kalkloze matig 

fijnzandige afzettingen met klei-gelaagdheid. Kenmerkend zijn de vele schelpresten 

in dit pakket (nonnetjes Limecola balthica ). Het moet hier gaan om de overstro-

mingsafzettingen die hier vanaf de 12e eeuw tot in de 14e eeuw zijn gesedimenteerd 

(Laag van Poeldijk). Naar boven blijft het profiel erg zandig en schelphoudend, maar 

neemt het siltgehalte wel weer toe (Zs3-> Zs4). Het pakket heeft een dikte van ca. 125 

cm, waarboven restanten van de voormalige bouwvoor zijn vastgesteld. Deze wordt 

afgedekt door een circa 50 cm dik recent rommelig zandig ophoogdek.

5.2 Een gegraven watergang

Diagonaal over de lengterichting van de put is een circa 3,5 meter brede watergang 

aangetroffen. Het rechte verloop en het schuin aflopende  talud met een scherpe 

overgang naar omliggende natuurlijke afzettingen, maken een natuurlijke 

ontstaanswijze onwaarschijnlijk. Ook het ontbreken van enige natuurlijke gelaagdheid 

in de vulling van de watergang en de juist rommelige opbouw ervan, passen niet in het 

beeld van een natuurlijke kreek of geul. 

Het grensvlak tussen de vulling en omliggende natuurlijke afzettingen toont rommelig 

met humeuze kleibrokken en enkele venige brokken. In deze zone zijn ook zandige 

insluitingen opgenomen die naar beneden toenemen en aansluiten op de zandige basis 

van de watergang (circa 40 cm onder het aanlegvlak, boorwaarneming). De watergang 

moet in de kern een diepte van circa 2,0 meter hebben gehad, gerekend vanaf de top 

van de aangetroffen restanten van de voormalige bouwvoor. 

De watergang maakte onderdeel uit van een complex van waterwerken waaronder ook 

een aangetroffen restant van een duiker, behorende tot de tuinen van het landgoed 

Honselaarsdijk (zie § 6.2.1 en 6.2.2).



Rotonde Bosweg    27

6 Resultaten archeologisch onderzoek

6.1 Inleiding

Binnen de proefsleuf zijn vlakken aangelegd op twee niveaus: (1) een vlak onder 

de sub-recente bouwvoor (S500) die op sommige plaatsen nog direct onder de 

ophogingslaag aanwezig is, en (2) een vlak onder de veenlaag (S5020). Binnen de 

proefsleuf zijn beide niveaus onderzocht, bij de uitbreiding is alleen het hoger gelegen 

niveau onderzocht. Alleen in het hoogste en jongste niveau zijn sporen aangetroffen. 

Deze sporen zijn in de mariene afzettingen van de Laag van Poeldijk (S5010) 

ingegraven. In tegenstelling tot de bevindingen van het karterend booronderzoek 

is het jongste niveau dus niet vergraven. De recente laag die zich bovenin bevindt 

betreft dus niet een afgegraven niveau zoals in vooronderzoek aangegeven, maar een 

ophogingslaag, die een sub-recente bouwvoor met daaronder sporen uit de Nieuwe 

tijd afdekt. Binnen dit niveau zijn voornamelijk sporen aanwezig in de vorm van 

watergangen of sloten. Een vergelijkbaar spoor was ook al tijdens de begeleiding op 

dit niveau aangetroffen. Daarnaast werd in een van de watergangen een bakstenen 

duiker aangetroffen (zie figuur 6.1). De sporen worden hieronder per type en structuur 

besproken.

6.2 Sporen en structuren

6.2.1 Sloten

De eerste watergang (S1) werd aangetroffen in het profiel dat gedocumenteerd werd 

in put 1 en betrof de zuidelijke insteek van een sloot (zie figuur 6.2). De oriëntatie viel 

op dat moment niet goed vast te stellen, maar was vermoedelijk zuidoost-noordwest. 
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Figuur 6.1 
Alle sporen die in de proefsleuf (put 3) zijn 
aangetroffen, in rood de coupelijnen.
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De tweede watergang werd aangetroffen in de noordwesthoek van put 3 (S2). Het 

betrof eveneens de zuidelijke insteek van een sloot (figuur 6.3). Deze was in de put te 

volgen in zuidoostelijke richting. Een grote verstoring (S3) ontnam echter het zicht 

op de noordelijke helft van de watergang, waardoor het karakter van de structuur 

aanvankelijk niet duidelijk was. Halverwege de put kon de noordelijke insteek 

vastgesteld worden waardoor geconcludeerd kon worden dat het een sloot van ca. 5 

meter breed betrof. Het spoor kon niet geheel gecoupeerd worden, maar de diepte is 

door middel van een boring geschat op ca. 2 meter. De sloot is opgevuld met een sterk 

verrommelde vulling van klei en veenbrokken, waarin een jongere vulling van licht 

grijze klei doorheen snijdt. Het zuidoostelijk deel van de watergang werd daarentegen 

gekenmerkt door een homogene lichtgrijze vulling (figuur 6.8). Waarschijnlijk is 

de sloot in een bepaalde periode deels gedempt (het noodwestelijk deel). In beide 

vullingen werd echter geen vondstmateriaal aangetroffen om deze fasering te kunnen 

dateren. 

Tenslotte werd een watergang waargenomen die haaks op S2 was georiënteerd (zuid-

west-noordoost). Deze sloot (S28) kon geheel haaks gecoupeerd worden (figuur 6.4). 

Het betrof een sloot van ca. 3 meter breed met een diepte van ca. 1,5 meter. De sloten 

vormden twee afzonderlijke structuren, maar stonden met elkaar in verbinding door 

een bastenen structuur (zie volgende paragraaf). Deze structuur bevond zich bovenin 

het spoor, waar de sloot met een donkere humeuze vulling was dicht geslipt (tweede 

vulling).In de lichte kleiige vulling daaronder (derde vulling) werd een scherf keramiek 

gevonden, die waarschijnlijk afkomstig is van een steengoedkruik die in de 16e of 

17e eeuw gedateerd kan worden. De oriëntatie van de beide sloten en de ouderdom 

van het vondstmateriaal maken het zeer aannemelijk dat het waterlopen van het 17e 

eeuwse landgoed Honselaarsdijk betreffen (zie figuur 6.5). 

Figuur 6.2 
Sloot (S1), waargenomen bij de begeleiding 
van de gasleiding, foto richting zuidoost.
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Figuur 6.3 
De zuidelijke insteek van sloot S2 aan de uit-
erste westkant van de proefsleuf (foto richting 
zuidoost). Linksboven is de insnijding van een 
moderne verstoring te zien (S3) met daar-
onder de donkere verrommelde vulling.  

Figuur 6.4 
Sloot S28 (foto richting noordoost). Ter hoog-
te van de tweede, donkergekleurde, vulling 
was een duiker gesitueerd.

Figuur 6.5 
Aangetroffen waterlopen geprojecteerd op 
de tekening van de tuin van Honselaarsdijk 
uit de 18e eeuw (detail). Waarschijnlijk moet 
de locatie van de aangetroffen sporen iets 
zuidelijker op de kaart gezocht worden (bron: 
Bijzondere Collectie Universiteit Leiden).
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6.2.2 Duiker

Aan het uiteinde van S28 werd op een diepte van ca. -1,2 meter NAP (bovenkant 

spoor) een rechthoekige gemetselde bakstenen structuur aangetroffen (figuur 6.6 en 

figuur 6.7). De structuur had een afmeting van ca. 3,5 meter lang, 0,7 meter breed en 

0,45 meter hoog. Het metselwerk van de structuur bestond uit rode bakstenen met 

een relatief klein formaat  (19x9x3,5; 17x8,5x4; 18,5x8x4; 18x8x4). Met de bakstenen 

was een goot vervaardigd doormiddel van twee eensteens brede muurtjes van in totaal 

zes lagen hoog, gemetseld in kruisverband. Daartussen was een vloer van bakstenen 

gelegd. De bovenste baksteenlagen waren halfsteens breed gemetseld, waartussen 

zeer grote bakstenen waren geplaatst als dekstenen. De meeste van deze dekstenen 

waren door latere werkzaamheden gebroken of compleet verwijderd. Een enkele 

compleet exemplaar had een afmeting van 30x15x8 cm. Waarschijnlijk betroffen het 

hergebruikte kloostermoppen (zie hoofdstuk 6.3.3). Het resultaat was een ‘buis’ met 

een vierkante doorsnede van ca. 30 x 30 cm. De bovenkant van de structuur was sterk 

verstoord en de buis was opgevuld geraakt met baksteenpuin, waarschijnlijk als gevolg 

van het wegbreken van de bovenste dekstenen.

De bakstenen structuur was aan de uiteinden gefundeerd op twee liggende houten 

planken (noordzijde) en op een dikke houten balk (zuidzijde). Het hout was vastgezet 

met houten staken, die aan de uiteinden in de bodem waren geslagen. Daarnaast 

Figuur 6.6 
Noordzijde van de bakstenen duiker.
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Figuur 6.7 
Opbouw van de bakstenen duiker (tekening 
door H. Cornelisse)
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waren aan de uiteinden van de structuur aan weerszijden planken geplaatst die rechtop 

in de bodem waren gedrukt. Tenslotte zijn  er stakenrijen aangetroffen die met de 

bakstenen structuur geassocieerd kunnen worden. Aan de noordzijde was een rij van 

vier staken gesitueerd die in een rij haaks op de bakstenen structuur en dus ook op de 

watergang in de bodem waren geslagen met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Aan 

de zuidzijde is eveneens een stakenrij waargenomen met een min of meer noord-zuid 

oriëntatie. Op deze locatie is de stakenrij vermoedelijk niet compleet bewaard 

gebleven door een recente verstoring (het tracé van de gasleiding). De stakenrijen 

waren aan de uiteinden van de constructie geplaatst om het grondlichaam tussen de 

beide watergangen te versterken.

Gezien de ligging van de structuur, aan het uiteinde van een watergang en haaks 

op een andere watergang, betreft het een duiker. Er zijn geen aanwijzingen dat er 

oorspronkelijk een klep aanwezig was om hoog water tegen te kunnen houden. De 

duiker betreft dus een open verbinding tussen twee watergangen, waarover mogelijk 

een pad of weg gelopen kan hebben. Karrensporen of resten van een wegdek zijn 

evenwel niet aangetroffen. De duiker is aangelegd om hoogwater van de noordelijke 

watergang in de zuidelijke, dieper gelegen watergang te lozen. Aan het zuidelijke 

uiteinde van de duiker was een plank gelegen die vanaf de mond van de duiker langs 

het talud afliep in de watergang (S2). Deze plank was zwaar verweerd. De constructie 

lijkt erop te wijzen dat het water over het algemeen van noord naar zuid werd geloosd. 

De duiker kan gezien het baksteenformaat waarschijnlijk in de eerste helft van de 17e 

eeuw gedateerd worden (zie ook § 6.3.3). 

6.3 Vondstmateriaal

6.3.1 Aardewerk

Daniel Stiller

Bij het onderzoek is een één fragment aardewerk uit de Nieuwe tijd aangetroffen (vnr. 

2). Het gaat om een bodem van geglazuurd steengoed, zeer waarschijnlijk van een 

kan. De bodem vertoont slijtsporen van een intensief of lang gebruik. Op basis van 

de afwerking met een pantervel motief gaat het waarschijnlijk om een kan uit Raeren 

Figuur 6.8 
De duiker (links) komt duidelijk uit op de 
zuidelijk gelegen waterloop (rechts) die 
scherp door de donkere veenlaag heen snijdt
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of aanverwant zoals Frechen. Op basis van deze kenmerken is een datering in de 16e, 

eerste helft 17e eeuw het meest waarschijnlijk.

6.3.2 Bot 

Judith van der Leije

Bij het couperen van Sloot S28 is één botfragment aangetroffen. Het gaat om een 

mediaal fragment van een rib van een niet nader te specificeren groot zoogdier. Het 

stuk bezit haksporen aan de axiale zijde. Op de tegenoverliggend vlak zitten snijsporen 

op de rand. Bij het gebroken uiteinde is deze zijde afgevlakt dan wel afgeschaafd. Deze 

bewerkingssporen duiden erop dat men de rib heeft gebruikt om er een object van te 

vervaardigen. Wat het object precies is geweest kan op basis van dit ene fragment niet 

bepaald worden. Dit object is dan gemaakt op het ontbrekende deel van de rib, dat 

men door middel van hakken heeft verwijderd. Het aangetroffen fragment betreft het 

stuk, waarmee men uiteindelijk niks heeft gedaan en als debitage gezien kan worden.  

6.3.3 Bouwmateriaal 

Uit de duiker zijn drie bakstenen verzameld. Twee stenen zijn afkomstig uit het 

metselwerk en betreffen een paarse steen (18,5 x 8 x 3,5) en een oranje steen (19 x 9 

x 3,5). In 1645 schreven de staten van Holland een standaard formaat voor: de ‘Leidse 

steen’ van ca. 18 x 9 x 4 cm.  Voor deze tijd konden de bakstenen sterk variëren per 

regio. In Leiden waren de bakstenen in de eerste helft van de 17e eeuw iets groter 

(18-19,5 x 8-9,5 x 4-5 cm),21 vergelijkbaar met de aangetroffen baksteenformaten in 

Naaldwijk. Vergelijkbare maten werden in het muurwerk van het Heilige Geesthofje in 

Naaldwijk aangetroffen. Dit hof dateert uit 1627.22 Een datering van de bakstenen in de 

eerste helft van de 17e eeuw lijkt daarom gerechtvaardigd.

Naast de genoemde bakstenen is een forse baksteen verzameld die gebruikt was 

als deksteen. Deze heeft een afmeting van 30 x 15 x 8. Waarschijnlijk betreft het een 

hergebruikte kloostermop die afkomstig is van een middeleeuws gebouw. Het is 

niet ondenkbaar dat de stenen afkomstig zijn van het oude kasteel Honsel, dat nabij 

gelegen was en mogelijk uit de 13e eeuw stamt. Bij de bouw van het nieuwe landhuis 

van Honselaarsdijk werden resten van het oude kasteel hergebruikt.23 Gegevens over 

de gebruikte baksteenformaten van dit oude kasteel zijn echter niet voorhanden.24

6.3.4 Hout

Erica van Hees

Er zijn in totaal achttien stukken hout aangetroffen uit net zoveel sporen die allemaal 

geassocieerd worden met de aangetroffen duiker in put 3. Over het algemeen waren 

de resten goed geconserveerd. De gevonden houtsoorten zijn den, (Pinus), eik, 

(Quercus), es (Fraxinus excelsior) en wilg (Salix) (zie figuur 6.9).  Het betreffen elf 

aangepunte palen, twee paalpunten, vier planken en één balk. De vier planken en de 

balk zijn van dennenhout vervaardigd, bij de palen en paalpunten zijn eik, es en wilg 

gebruikt. De palen lijken bij de duiker geconcentreerd per soort. Essenhout komt voor 

aan de zuidkant van de duiker, de eikenhouten paalpunt en de dennen zijn in de duiker 

21  Orsel, 2007, 11.
22  Jaarverslag Vereniging Hendrick de Keyser 88 (2006), 16-17.
23  Bezemer Sellers, 20.
24  Bij graafwerkzaamheden in 1969 zijn resten van het kasteel aangetroffen, maar de publicatie van het onder-

zoek was niet meer aanwezig bij het archief.



Rotonde Bosweg    33

gebruikt en de wilgenpaaltjes staan op een rij langs de noordkant, dwars georiënteerd 

op de richting van de duiker.

Het dennenhout vertoont in enkele gevallen tekenen dat ze oorspronkelijk een ander 

doel dienden. Op de stukken  bevinden zich spijkers, een afdruk, mogelijk van beslag 

of voor het inklemmen van hout, met een gat en een plank met groef-mes verbinding 

die later lijkt te zijn aangepunt. Het is niet waarschijnlijk dat het dennenhout in de 

omgeving is gekapt. Pas met de komst van de mijnbouw in de late middeleeuwen 

wordt in Nederland begonnen met de aanplant van dennen en was het gebruikelijk dat 

het hout als bouwmateriaal werd geïmporteerd. De stukken van de andere gebruikte 

houtsoorten, es, eik en wilg, lijken daarentegen lokaal te zijn verzameld. Het gaat 

om takhout waarvan in sommige gevallen een zijtak is verwijderd en de schors nog 

aanwezig is. De bewerking is gedaan met een ijzeren bijl en in sommige gevallen (ook) 

met een zaag, wat een aanwijzing is voor een relatief late datering (middeleeuwen 

of later). Het loofhout wijst op lokaal vochtig tot natte omstandigheden, waarop 

de wilg gedijt, en een climaxbos met eik en es in de omgeving. Wilg is hierbij geen 

voor de hand liggende (duurzame) soort voor palen, maar hier is waarschijnlijk de 

beschikbaarheid, het voorkomen van deze soort in de directe omgeving, de reden 

geweest voor het gebruik hiervan.

Van het naaldhout zijn twee stukken wat betreft soort en aantal jaarringen geschikt 

voor dendro-chronologische datering, maar gezien het hergebruik van deze stukken 

zal een datering vermoedelijk ouder uitvallen dan de aanleg van de duiker. Het 

gebruik van dennen wijst evenwel op een datering in de nieuwe tijd; pas vanaf de late 

middeleeuwen werd de den in Nederland aangeplant en grootschalig geïmporteerd 

als constructiehout. Ook de bewerkingssporen op de houten paaltjes wijzen op een 

relatief late datering. 

 

Figuur 6.9 
Soortenspectrum hout Naaldwijk-rotonde 
Bosweg.                       
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7 Synthese

7.1 Beschouwing en conclusie 

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn twee watergangen gevonden die gezien de 

oriëntatie tot de tuin van het landgoed Honselaarsdijk hebben behoord. Het betreffen 

een sloot met een noordwest-zuidoost oriëntatie en een sloot die haaks daarop was 

georiënteerd en in noordoostelijke richting liep. Tussen de watergangen was een 

bakstenen duiker geplaatst, waarmee de sloten met elkaar in verbinding stonden. 

Daarnaast is bij de begeleiding van de gasleiding een watergang waargenomen die 

mogelijk parallel aan de eerste sloot was gelegen. 

Sloten en duikers waren belangrijke onderdelen van de inrichting van de tuinen van 

Honselaarsdijk. Een analyse van het aangetroffen hout wijst op  vochtige tot natte 

omstandigheden, waarin wilg gedijt. De vroege ontwikkeling van Hoselaarsdijk werd 

dan ook gekenmerkt als een constant strijd met het water.25 Tijdens de eerste aanleg 

in de jaren 1630 bleek dat er veel bomen en waardevolle planten stierven omdat het 

(brakke) water te hoog stond. In 1631 werd er een aanbesteding gemaakt voor de 

aanleg van “grote riolen in de tuin te Honselersdijk dienende omt overvloedich water 

welck de boomen aldaer verderven af te leiden.”26 In datzelfde jaar werden twee 

metselaars betaald voor het aanleggen van enkele grote en kleinen “riolen”. Bij de 

vergroting van de tuin bleef de waterhuishouding een belangrijke factor. De vorm 

en inrichting van de tuin met de verschillende watergangen was daarom niet direct 

bepaald door esthetische overwegingen. De tuin moest zorgvuldig worden aangepast 

aan de topografie en de bodemgesteldheid.27 Bij de uitbreiding van de tuin moest een 

goed werkend afwateringsysteem in het ontwerp worden meegenomen. Zo bleef de 

oorspronkelijke schouwatering in het ontwerp van de eerste tuinaanleg aanvankelijk 

gehandhaafd. 

De aangetroffen sloten houden verband met de tweede grote aanleg die in de jaren 

1640 werden gerealiseerd. Er is veel kaartmateriaal van het landgoed Honselaarsdijk 

aanwezig, maar de aangetroffen infrastructuur kon niet exact gekoppeld worden aan 

de tekeningen. Hiervoor zijn twee redenen: waarschijnlijk wijken de oude kaarten, 

hoe nauwkeurig ook, in detail af van de werkelijkheid. Daarnaast heeft de omgeving 

van het plangebied een enorme transformatie ondergaan waardoor het georefereren 

van de oude kaarten wordt bemoeilijkt. Om deze redenen komen de aangetroffen 

sporen niet precies overeen met het verloop van de historisch bekende waterlopen. 

Desalniettemin kunnen de sporen mede gezien de exact gelijke oriëntatie duidelijk 

worden gekoppeld aan het historische landgoed. Het plangebied bevindt zich ter 

plaatse van de schouwatering, een watergang van het hoogheemraadschap, die 

werd verlegd om in de rechthoekige opzet van de tuin te passen. De aangetroffen 

watergang in het plangebied (S2) is waarschijnlijk een deel van deze schouwatering, 

aangezien de oriëntatie van de watergang overeen komt met de loop van deze 

watergang op verschillende kaarten. Ook de breedte van de structuur komt overeen 

met het kaartmateriaal. Daarnaast was het westelijke deel van de aangetroffen 

waterloop gedempt met brokken veen, klei en zand uit de natuurlijke ondergrond. Op 

deze locatie bevond zich waarschijnlijk een brede oprijlaan. Deze fase zou gedateerd 

25  Bezemer Sellers, 29.
26  Bezemer Sellers, 329 (NDR inv.no.1040 fol. 209).
27  Bezemer Sellers, 31.
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kunnen worden in de jaren ‘40 van de 17e eeuw, toen de tuin richting het zuidwesten 

werd vergroot en de infrastructuur plaatselijk werd gewijzigd.

Naast de centrale watergang, met een diepe en brede opzet, werd een kleinere 

sloot aangetroffen (S28). Deze sloot stond haaks op de eerste waterloop en stond 

daarmee in verbinding doormiddel van een duiker. Het is opvallend dat deze zuidwest-

noordoost georiënteerde sloot niet zichtbaar is op kaartmateriaal. Mogelijk betreft 

dit een detail, een kleiner afwateringssloot, die tussen de bomenrijen was gelegen en 

om die reden niet op kaarten is afgebeeld. Beide structuren wijzen op een systeem 

waarmee de wateroverlast van het landgoed werd bestreden. De duiker lijkt gezien de 

aanwezige houten beschoeiing voornamelijk geloosd te hebben op de zuidelijk gelegen 

waterloop. Het is mogelijk dat de duiker in de sloot aanwezig was om hoog water van 

het landgoed te spuien op de dieper gelegen schouwatering, zonder daarmee direct in 

verbinding te staan. Op deze manier kon het brakke water buiten het landgoed worden 

gehouden. Mogelijk liep er een pad of weg over de duiker, die langs de schouwatering 

was gelegen, maar bij het onderzoek zijn geen karrensporen of resten van een wegdek 

aangetroffen aangezien de bovenlaag (en de bovenzijde van de duiker) verstoord 

waren. Waarschijnlijk kwam de duiker aan de noordzijde uit op een sloot die bij de 

begeleiding was aangetroffen (S1) en die parallel liep aan schouwatering. Door de 

beperkte schaal van het onderzoek was het echter niet mogelijk deze infrastructuur 

geheel te reconstrueren. 

De duiker is waarschijnlijk gelijktijdig met de sloten na 1640 aangelegd. De gebruikte 

baksteenformaten, de relatieve datering van het hout en de datering van het 

aardewerk uit het onderliggende spoor wijzen in deze richting. Uit historische bronnen 

is bekend dat dergelijke structuren bij de uitbreiding in 1641 werden aangelegd. In 

1641 werd Dirck de Milde, boswachter van het landgoed, betaald voor “het maecken 

van drije verwulfde riolen […] ende vier ongewulfde toegedekte riolen” en “voor 

het maecken van een vijver, slooten ende greppels”.28 Het is niet ondenkbaar dat 

de aangetroffen duiker een van de vier ongewelfde toegedekte riolen betreft, maar 

mogelijk is de aanleg van de (kleine) duiker niet specifiek in de rekeningen opgenomen. 

Uit de rekeningen kunnen we echter opmaken dat duikers algemeen in gebruik 

waren om de waterhuishouding op orde te houden en dat er verschillende typen in 

gebruik waren (groot en klein, overwelfd en toegedekt). De aangetroffen duiker van 

Honselaarsduik is daarom slechts een van de verschillende typen duikers die op het 

landgoed werden toegepast. Waarschijnlijk betreft de duiker een eenvoudig type dat 

vrij algemeen werd toegepast in de 17e eeuw.  Een vergelijkbare constructie werd in 

2002 opgegraven in Vlissingen, waar een bakstenen riool was aangelegd om water 

te lozen op de Spuikolk. De opbouw was vergelijkbaar: twee parallelle halfsteens 

muurtjes van rode bakstenen met een bakstenen vloer en afgedekt door plavuizen 

van 22 × 24 cm.29 Voor de bouw van de duiker in Honselaarsdijk waren in plaats van 

plavuizen grote kloostermoppen gebruikt als dekstenen. Het is goed mogelijk dat de 

kloostermoppen afkomstig zijn van het oude kasteel de Honsel. Voor de bouw van het 

nieuwe landhuis werd gebruik gemaakt van materiaal van het oude kasteel. Van het 

oude kasteel zijn echter geen baksteenformaten bekend, waardoor de herkomst van 

de kloostermoppen onzeker blijft.

Het is niet bekend hoe lang de structuren in gebruik zijn geweest. Waarschijnlijk 

werden deze in de 18e eeuw niet meer (frequent) onderhouden en slibden de 

28  Bezemer Sellers, 343 (NDR inv. no. 993 fol. 26 en 49).
29  Ufkes, 2003, 44-45.



Rotonde Bosweg    37

watergangen en de duiker dicht. Na 1815 zijn de structuren definitief buiten gebruik 

geraakt.  

7.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Hoe is de geologische en bodemkundige opbouw (lithologische laagopeenvolging en 

bodemhorizonten), en in hoeverre komt dit overeen met de informatie uit het voor- en 

booronderzoek?

De aangetroffen lithostratigrafische opbouw stemt in grote lijnen goed overeen 

met de bevindingen van het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 

booronderzoek.

De bodemopbouw bestaat in de basis uit een bruingrijs, zwak humeus uiterst siltrijk 

kleipakket (Ks4), dat naar beneden toe  gekenmerkt wordt door zeer fijnzandige, sterk 

klei gelaagde afzettingen. Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als getijde-afzettingen 

van het Gantelsysteem. 

In de top van de Gantel-afzettingen neemt het humusgehalte toe en ook is de top 

rijker aan plantenresten. De overgang naar het donkerbruine kleiig veenpakket (Vk2) 

daarboven is echter abrupt te noemen. De veenlaag heeft een variabele dikte van 

20-30 cm en bestaat voornamelijk uit niet nader te determineren plantenresten. De 

veenlaag wordt afgedekt door een stevig pakket humeuze sterk siltige klei (Ks3, h2) 

met plantenresten. De veenlaag kan worden geassocieerd met de vroeg-middeleeuwse 

Woudlaag. De kleilaag daarboven lijkt op basis van de fijne textuur en humusgehalte 

nog geen deel uit te maken van de laat-middeleeuwse overstromingsafzettingen en 

heeft dan een vroeg- en volmiddeleeuwse datering.

De nivellerende humeuze kleilaag gaat naar boven abrupt over in kalkloze matig 

fijnzandige afzettingen met klei-gelaagdheid. Kenmerkend zijn de vele schelpresten in 

dit pakket (nonnetjes Limecola balthica ). Het moet hier gaan om de overstromings-

afzettingen die hier vanaf de 12e eeuw tot in de 14e eeuw zijn gesedimenteerd (Laag 

van Poeldijk). Het pakket heeft een dikte van ca. 125 cm, waarboven restanten van 

de voormalige bouwvoor zijn vastgesteld. In dit pakket zijn de sporen uit de Nieuwe 

tijd gegraven. De laag van Poeldijk wordt tenslottte afgedekt door een circa 50 cm dik 

recent rommelig zandig ophoogdek.

2. Is er sprake van verstoring van de bodem en zo ja, in welke mate? En hoe is deze 

verstoring te verklaren?

In spoor 2 werd een grote verstoring waargenomen (spoor 3). Er was een brede en 

diepe sleuf uitgegraven en opgevuld met schoon bouwzand. Daarnaast waren er palen 

langs de zandbaan geslagen. Mogelijk betrof het grondverbetering ter plaatse van de 

venige(?) slootvulling, ter voorbereiding van de aanleg van de Boslaan of de rotonde. 

Daarnaast was er een grote gasleiding gelegen in het plangebied. Deze was tot in de 

bovenkant van de zandige overstromingsafzettingen (Laag van Poeldijk) gegraven, 

waarbij een deel van de stakenrij behorende tot de duikerconstructie aan de zuidzijde 

was vergraven. 

3. Zijn er sporen en/of vondsten aanwezig en wat is de gaafheid daarvan?

Tijdens het onderzoek zijn enkele watergangen en een bakstenen duiker aangetroffen. 

De gaafheid van de structuren was goed. De aangetroffen duiker was grotendeels 

intact, enkel de bovenzijde was verstoord.
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4. Wat is de datering en periodisering van de archeologische waarden (begin-eind)?

De structuren hangen samen met de aanleg van de tuin het landgoed Honselaarsdijk 

vanaf ca. 1630. Hoe lang de structuren in gebruik zijn gebleven kon niet uit het 

onderzoek worden afgeleid. Het landgoed werd na 1815 ontmanteld en ingericht 

als bouwland. De datering van de structuren is daarom globaal 1630-1815. Enkele 

onderdelen konden meer precies rond 1640 worden gedateerd (zie hieronder).

5. Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten en wat is hun 

datering?

Bij het onderzoek is een scherf aardewerk en een botfragment gevonden. Het 

aardwerk kon in de 16e-begin 17e eeuw gedateerd worden. In de bakstenen duiker was 

baksteen als bouwmateriaal verwerkt dat waarschijnlijk in de eerste helft van de 17e 

dateert. Grote kloostermoppen die de duiker afdekten betreffen mogelijk hergebruikte 

bakstenen uit de 13e eeuw. Tenslotte is bij de duiker constructiehout aangetroffen dat 

globaal in de Nieuwe tijd gedateerd kan worden.

6. Is er sprake van sporen of vondsten die te relateren zijn aan de tuininrichting van het 

17de-18de-eeuwse landgoed Honselaarsdijk?

De aangetroffen watergangen en de duiker dateren gezien het vondstmateriaal uit 

de periode van het landgoed. Op basis van historische kaarten is het duidelijk dat de 

sloten en de duiker tot de inrichting van het landgoed hebben behoord. Uit historische 

bronnen kan worden opgemaakt dat de structuren waarschijnlijk bij de tweede 

uitbreiding van de tuin in 1641 zijn aangelegd.

7. Zijn er archeozoölogische en archeobotanische resten bewaard gebleven? Zo ja, wat 

is de aard daarvan? Wat vertellen de resten over vroegere voeding, landbouw en 

natuurlijke omgeving?

In een van de sporen is een botfragment gevonden. Het gaat om een mediaal fragment 

van een rib van een niet nader te specificeren groot zoogdier. Het stuk bezit bewer-

kingssporen die erop duiden dat men de rib heeft gebruikt om er een object van te 

vervaardigen. Wat het object precies is geweest kan op basis van dit ene fragment 

niet bepaald worden. Het aangetroffen fragment betreft het stuk, waarmee men 

uiteindelijk niks heeft gedaan en als debitage gezien kan worden. Gezien het feit dat 

het tot deze ene niet op soort te determineren vondst beperkt is gebleven, kunnen er 

geen uitspraken gedaan worden over voeding en landbouw.

Het loofhout dat gebruikt was bij de duikerconstructie is waarschijnlijk afkomstig uit de 

directe omgeving en wijst op lokaal vochtig tot natte omstandigheden waarop de wilg 

gedijt, en een climaxbos met eik en es in de omgeving.

8. Kunnen de sporen van het 17e eeuwse landgoed in een bredere context worden 

geplaatst met vergelijkbare structuren en/of andere bekende landgoederen?

Waarschijnlijk betreft de duiker een eenvoudig type dat vrij algemeen werd toegepast 

in de 17e eeuw.  Een vergelijkbare constructie is opgegraven in Vlissingen, waar een 

bakstenen riool was aangelegd om water af te voeren: de opbouw was nagenoeg 

hetzelfde. Of vergelijkbare constructies op dezelfde wijze zijn toegepast op andere, 

gelijktijdige landgoederen is niet bekend. De cultuur-historische context van landgoed 

Honselaarsdijk is aan de hand van historische kaarten en bronnen goed onderzocht; 

het was een belangrijk (tuin)architectonisch voorbeeld in binnen- en buitenland, maar 

er zijn geen archeologische gegevens van vergelijkbare landgoederen voorhanden. 

Ook binnen het landgoed zelf zijn de aangetroffen sporen tamelijk uniek te noemen. 
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De duikerconstructie is slechts een klein onderdeel van de vele constructies die zijn 

aangelegd om het waterpeil te kunnen beheersen, maar daar is vrijwel niets over 

bekend.

9. Bij het aantreffen van bouwkeramiek en natuursteen: wat kan er gezegd worden over 

de herkomst van het materiaal, hoe is het bouwmateriaal toegepast en hoe laten de 

aangetroffen gebouwen zich reconstrueren?

Uit de duiker zijn drie bakstenen verzameld. Twee stenen zijn afkomstig uit het 

metselwerk en betreffen een paarse steen (18,5 x 8 x 3,5) en een oranje steen (19 x 9 x 

3,5). Deze stenen waren in kruisverband gemetseld. Vergelijkbare bakstenen werden 

in het muurwerk van het Heilige Geesthofje in Naaldwijk aangetroffen. Dit hof dateert 

uit 1627.  De derde steen betreft een forse baksteen verzameld die gebruikt was als 

deksteen. Deze heeft een afmeting van 30 x 15 x 8. Waarschijnlijk betreft het een 

hergebruikte kloostermop die mogelijk afkomstig was van het oude kasteel Honsel, 

dat nabij was gelegen. Dit kasteel dateerde mogelijk uit de 13e eeuw. 

10. Hoe verhouden de aangetroffen archeologische waarden zich tot de Nationale 

Onderzoeks Agenda Archeologie (NoaA) en zijn er aanvullingen op de regionale 

archeologische context? Hierbij weer ingaan op de benoemde zaken in de hierboven 

gestelde vragen.

Het onderzoek sluit vooral aan op thema 4. Van het NoaA: “Occupatie en adaptatie 

in het rivierengebied en langs de kust”, en dan met name op de vraag: “Wat is de 

aard, ouderdom, ligging, functie en samenhang van structuren die samenhangen met 

waterbeheer?” (NOaA 2.0-vraag 34). Bij het onderzoek werden watergangen en een 

bakstenen duiker uit de 17e eeuw blootgelegd, waarmee inzicht kon worden verkregen 

in het waterbeheer van het landgoed Honselaarsdijk.

11. Loopt de vindplaats door buiten het huidige plangebied en, zo ja, wat kan er gezegd 

worden over de begrenzing van de vindplaats en het eventuele grotere geheel 

waarvan het deel uitmaakt?

De opgravingssleuf bevindt zich op de uiterste rand van het voormalige landgoed. De 

sleuf beslaat een oppervlakte van 196m2, terwijl het landgoed Honselaarsdijk in totaal 

zo’n 50 ha besloeg. De aangetroffen lineaire structuren lopen door aan meerdere zijdes 

buiten de opgraafput.

12. Komen de resultaten van het onderzoek overeen met de archeologische verwachtings-

zone in het gemeentelijk beleid?

Het plangebied is gelegen in ‘Verwachtingszone III’:  bestaande uit het Laagpakket van 

Wormer (in de diepere ondergrond), het Hollandveen Laagpakket en de dekafzettingen 

van het Laagpakket van Walcheren in het binnendijks gebied. Aan de hand van 

deze beschrijving wordt in het gemeentelijk beleid een middelhoge verwachting 

uitgesproken voor het aan treffen van resten uit de IJzertijd, Romeinse tijd, 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. De resultaten komen overeen met deze verwachting, zij 

het dat enkel sporen uit de Nieuwe tijd zijn aangetroffen.

13. Heeft het huidige onderzoek consequenties voor de verwachtingskaart en de daaraan 

gekoppelde gemeentelijke beleidsadvieskaart?

De gemeentelijke beleidsadvieskaart heeft zich, wat betreft de historische periode, 

toegespitst op de historische dorpskernen. De voormalige bebouwing van het 

landgoed Honselersdijk is bij de dorpskern van Honselersdijk gerekend. De rest van het 

landgoed (de tuin) is echter buiten beschouwing gelaten. Hier zijn echter structuren 
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behorende tot de inrichting en infrastructuur van de tuin te vinden en verschillende 

bijgebouwen. Het onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke structuren in de bodem 

goed bewaard zijn gebleven. Gezien het cultuur-historische belang van het landgoed 

is het aan te bevelen dat het complete landgoed binnen de historische kern van 

Honselersdijk komt te vallen.

14. Wat is de precieze aard, diepteligging, datering, en eventuele fasering van de 

aangetroffen sporen en structuren?

De aangetroffen watergangen betreffen sloten die van boven de mariene afzettingen 

tot in de afzettingen van de Gantel zijn gegraven (1,5 tot 2 meter diep). De sloten 

behoren tot de tuin van het landgoed die vanaf 1630 is aangelegd. In 1641 werd de tuin 

uitgebreid waarbij een deel van de bestaande afwatering werd gedempt en nieuwe 

sloten werden gegraven. In diezelfde periode werd een duiker aangelegd op ca. 1 

m-mv die de watergangen met elkaar verbond.

15. Kan vastgesteld worden dat ze in onderlinge relatie tot elkaar staan?

Het betreffen een sloot met een noordwest-zuidoost oriëntatie en een sloot die haak 

daarop was georiënteerd en in noordoostelijke richt liep. Tussen de watergangen was 

een bakstenen duiker geplaatst, waarmee de sloten met elkaar in verbinding stonden.

16. Kan bij de watergangen vastgesteld worden dat het om met de hand gegraven sloten 

gaat?

Het rechte verloop en het schuin aflopende  talud met een scherpe overgang naar 

omliggende natuurlijke afzettingen, maken een natuurlijke ontstaanswijze onwaar-

schijnlijk. Ook het ontbreken van enige natuurlijke gelaagdheid in de vulling van de 

watergang en de juist rommelige opbouw ervan, passen niet in het beeld van een 

natuurlijke kreek of geul.

17. Hoe is de duiker opgebouwd? 

Het metselwerk van de structuur bestond uit rode bakstenen met een relatief klein 

formaat  (19x9x3,5; 17x8,5x4; 18,5x8x4; 18x8x4). Met de bakstenen was een goot 

vervaardigd doormiddel van twee eensteens brede muurtjes van in totaal zes lagen 

hoog, gemetseld in kruisverband. Daartussen was een vloer van bakstenen gelegd. 

De bovenste baksteenlagen waren halfsteens breed gemetseld, waartussen zeer 

grote bakstenen waren geplaatst als dekstenen. De bakstenen structuur was aan 

de uiteinden gefundeerd op twee liggende houten planken (noordzijde) en op een 

dikke houten balk (zuidzijde). Het hout was vastgezet met houten staken, die aan 

de uiteinden in de bodem waren geslagen. Daarnaast waren aan de uiteinden van 

de structuur aan weerszijden planken geplaatst die rechtop in de bodem waren 

gedrukt. Tenslotte werden er stakenrijen aangetroffen die met de bakstenen structuur 

geassocieerd werden. Aan de noordzijde was een stakenrij gesitueerd die in een rij 

haaks op de bakstenen structuur in de bodem waren geslagen met een noordwest-

zuidoost oriëntatie (dwars op de watergang). Aan de zuidzijde werd eveneens een 

stakenrij waargenomen met een min of meer noord-zuid oriëntatie.

18. Hebben deze sporen en structuren onderdeel uitgemaakt van het 17e eeuwse landgoed 

Honselaarsdijk?

Aan de hand van de ligging en oriëntatie van de sporen in vergelijking met historische 

kaarten en in combinatie met de datering van het vondstmateriaal kon voldoende 

worden vastgesteld dat de sporen en structuren onderdeel uitmaken van het 17e 

eeuwse landgoed.
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19. Zo ja, hoe dienen ze precies binnen dit landgoed geplaatst te worden?

De sporen betreffen een brede afwateringsloot en een haaks daarop georiënteerde 

sloot met een duiker. De sporen maken deel uit van een geometrisch netwerk van 

sloten die het landgoed Honselaarsdijk kenmerkten. Het plangebied is gelegen aan 

de noordwestzijde van het landgoed langs een centrale oprijlaan die aanvankelijk 

de zuidwestelijke grens van het landgoed vormde. Bij de vergroting en gedeeltelijke  

herinrichting van het landgoed in de jaren ‘40 van de 17e eeuw is een deel van de afwa-

teringssloot die door het plangebied loopt gedempt om ruimte te maken voor een laan. 

De smallere sloot die door middel van een duiker op de afwatering loosde staat niet op 

kaarten afgebeeld en was waarschijnlijk een van de vele noodzakelijke drainagesyste-

men die nodig waren om het landgoed droog te houden. 

20. Zo nee, waartoe hebben ze dan wel behoord?

Niet van toepassing.
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte opmerking

1 sloot 150 sloot niet compleet in beeld, zuidelijke insteek

2 sloot nieuwe tijd (tot heden) 200 mogelijk sloot van landgoed

3 recente verstoring recent verstoring tot onderin put, vergraven , bovenin opgevuld met zand

4 muur nieuwe tijd (tot heden) 4 bakstenen duiker rood/oranje baksteen 19x9x3,5 17x48,5 18,5x8x4 18x8x4 grote dekstenen 30x15x8,

5 muurinsteek nieuwe tijd (tot heden) 38

6 staak nieuwe tijd (tot heden) 25

7 staak nieuwe tijd (tot heden) 52

8 plank nieuwe tijd (tot heden) 76

9 plank nieuwe tijd (tot heden) 70 niet goed bewaard

10 plank nieuwe tijd (tot heden) 80

11 plank nieuwe tijd (tot heden) 26

12 staak nieuwe tijd (tot heden) 17

13 staak nieuwe tijd (tot heden) 42

14 staak nieuwe tijd (tot heden) 23

15 staak nieuwe tijd (tot heden) 48

16 hout nieuwe tijd (tot heden) bleek geen plank te zijn. Valt af!

17 staak nieuwe tijd (tot heden) 32

18 staak nieuwe tijd (tot heden) 3

19 staak nieuwe tijd (tot heden) 10

20 plank nieuwe tijd (tot heden) 35 horizontale plank op uiteinde duiker: voor afwatering?

21 staak nieuwe tijd (tot heden) 30

22 staak nieuwe tijd (tot heden) 35

23 staak nieuwe tijd (tot heden) 36

24 staak nieuwe tijd (tot heden) 31

25 staak nieuwe tijd (tot heden) 25

26 staak nieuwe tijd (tot heden) 35

27 staak nieuwe tijd (tot heden) 61

28 sloot nieuwe tijd (tot heden) 140 Sloot landgoed, vulling 1 en 2 sluiten aan op duiker

29 sloot nieuwe tijd (tot heden) 200 waterloop ter hoogte van duiker (zuidkant), is gelijk aan S2: mogelijk t-splitsing met s2?

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht spoor put vlak vul

1.1 Dierlijk bot 1 36,7 28 3 1 2

2.1 Aardewerk Nieuwe Tijd 1 60,1 28 3 1 3

3.1 Baksteen 3 7000 4 3 1
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