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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase door middel 

van boringen) uitgevoerd voor het plangebied Voorstraat / Mr. c. Fockstraat in Katwijk 

aan Zee. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de 

openbare ruimte in het gebied.

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden Het veldonderzoek had 

tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, het toetsen en nader 

aan scherpen van de gespecificeerde archeologische verwachting en het opsporen van 

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

noodzaak van eventueel vervolgonderzoek.

Het plangebied ligt binnen het Oude Rijn-estuarium. De top van de Oude 

Rijnafzettingen ligt naar verwachting rond 1 à 0 m +NAP. Rond het begin van 

de jaartelling zijn deze estuariene afzettingen overstoven door een dik pakket 

duinafzettingen. Op basis van het bureauonderzoek zijn voor de onderscheiden 

archeo-landschappelijke eenheden de volgende archeologische verwachtingen 

geformuleerd:

-	 ten aanzien van de top van het estuariene landschap gold een lage archeologische 

verwachting voor vindplaatsen uit de bronstijd en/of ijzertijd;

-	 ten aanzien van het oude duinlandschap gold een hoge verwachting voor uit de 

periode Romeinse tijd - (vroege) middeleeuwen;

-	 ten aanzien van het jonge duinlandschap gold een middelhoge verwachting voor 

vindplaatsen (boerenerven) uit de late middeleeuwen. 

-	 verder gold voor het westelijk deel van de Voorstraat een zeer hoge verwachting 

voor bewoningsresten daterend vanaf de 17e/18e eeuw (historische samenhangend 

met de ontwikkeling van Katwijk aan Zee). Voor het oostelijk deel van de Voorstraat 

en de Mr. C. Fockstraat worden bewoningsresten vanaf het begin van de 20e eeuw 

verwacht.

Uit het verkennend booronderzoek bleek dat de ondergrond van het plangebied tot 

3,5 m -mv (2,9 m +NAP) geheel uit duinzand bestaat; afzettingen van de Oude Rijn 

zijn niet aangetroffen. Het natuurlijke (ongestoorde) duinafzettingen gaat op sterk 

wisselende dieptes (van 0,5 tot 2,5 m -mv) over in een geroerde zandpakket. De 

absolute hoogteligging van de top van het ongestoorde duinzand - die mede wordt 

bepaald door het aanwezige reliëf - ligt tussen 2,6 en 6,2 m +NAP. 

Ingeschakeld in het duinzand zijn in verschillende boringen venige trajecten aanwezig. 

De top hiervan is aangetroffen tussen 2,5 en 3,8 m +NAP (2,0 en 2,9 m -mv). In een 

negental boringen (boringen 1, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18 en 22) zijn in het duinzand 

humeuze trajecten aangetroffen. De bovenzijde van de lagen is aangetroffen tussen 

2,7 en 4,6 m +NAP (1,7 en 3,3 m -mv). 

Op basis van de verkennende boringen kan niet van alle humeuze lagen met zekerheid 

gesteld worden of deze het gevolg zijn van (natuurlijke) bodemvorming, of dat het om 

antropogene (cultuur-/akker)lagen gaat. Om deze reden zijn de humeuze trajecten, 

waarvan het niet aannemelijk is dat het een natuurlijke fenomeen betreft, opgevat 

als potentieel archeologische niveaus. Verder zijn tijdens het verkennend onderzoek 
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geroerde lagen aangetroffen die mogelijk samenhangen met de historische bebouwing 

langs de Voorstraat. 

Hoewel de exacte inrichtingsplannen nog niet vaststaan, blijkt op grond van de 

maximale verstoringsdiepte (3,5 m -mv) dat de aangetroffen potentieel archeologische 

niveaus kunnen worden verstoord. De kans op verstoring is het grootst voor de 

archeologische resten die samenhangen met de historische bewoning van de 

dorpskern. Deze resten bevinden op relatief beperkte diepte, in (of direct onder) het 

geroerde pakket. 

Op basis van het verkennend booronderzoek wordt in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen voor het westelijk deel van het plangebied een vervolgstap uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geadviseerd. Deze zone betreft 

het deel van het plangebied waar historische bewoningsresten worden verwacht. 

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

werkzaamheden een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats te laten vinden, 

wordt aanbevolen om een archeologische begeleiding van de werkzaamheden uit te 

voeren. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase door middel 

van boringen) uitgevoerd voor het plangebied Voorstraat / Mr. C. Fockstraat in Katwijk 

aan Zee (Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting 

van de openbare ruimte in beide straten (Figuur 1.1). 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

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

de bekende en verwachte archeologische waarden. Tevens zullen de voorgenomen 

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

hiervan volgt een advies over de eventuele noodzaak van vervolgonderzoek.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (rode lijn; inzet: ligging in 
Nederland (bron: Top25 Kadaster).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Katwijk aan Zee, deels in de oude 

dorpskern en deels pal oostelijk hiervan (Figuur 1.2). De herinrichting gebeurt ‘van 

gevel tot gevel’ en heeft betrekking op de bestrating, het groen, de openbare 

verlichting, de speelvoorzieningen e.d. Verder wordt de bestaande riolering vervangen 

door een gescheiden systeem. Dit betekent dat een vuilwaterafvoer en een hemelwa-

terafvoer aangelegd zal worden, waarbij tevens een drainage zal worden aangelegd. 

Indien mogelijk zullen onderhouds-/ vervangingswerkzaamheden van de bestaande 

kabels en leidingen plaatsvinden. De verwachte verstoringsdiepte reikt tot maximaal 

3,5 m beneden maaiveld. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

Onderhavig rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek, verkennende fase (IVO-overig). Het bureauonderzoek geeft een 

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied (rode lijn) op een 
recente luchtfoto (bron: PDOK, 2020).
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samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot 

een gespecificeerde archeologische verwachting. Het verkennend veldonderzoek heeft 

tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde 

archeologische verwachting nader aan te scherpen of controleren. Op basis van de 

resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel 

vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Projectnaam: Katwijk aan Zee, herinrichting Voorstraat- Mr. C. Fockstraat

Archolprojectcode: 1980

Archis-zaaknummer: 4850137100

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
dhr. G. van de Vlag

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

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: mei 2020

Rapport gereed: 2 juli 2020

Versie 1.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Katwijk aan Zee

Toponiem: Voorstraat Mr. C. Fockstraat

Kadastrale aanduiding -

Centrumcoördinaten plangebied: 87.510 / 468.785

Oppervlakte plangebied: ca. 23.800 m²

Huidig grondgebruik: straat, berm, plantsoen

Figuur 1.3 
Ligging van het plangebied (rode lijn) op de 
topografische kaart (bron: Open Topo, 2020).

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

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

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting waarin voor zover mogelijk 

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

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

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

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

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

zijn aardwetenschappelijke gegevens en historisch kaartmateriaal geraadpleegd. 

Het archeologisch informatiesysteem (Archis) is geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen. Verder zijn uitgevoerde archeologische onderzoeken uit de directe omgeving 

geraadpleegd. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Landschappelijk kader

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

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

plangebied ook bepaald door (vroeg-)holocene kustontwikkeling, zeespiegelstijging en 

duin vorming. Aan de basis van deze ontwikkelingen liggen de pleistocene afzettingen. 

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

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

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

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

langgerekte zand- en grindbanken omsluiten. Deze pleistocene fluviatiele afzettingen 

worden formeel gerekend tot de Formatie van Kreftenheye.1 

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

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

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

oostelijke richting uitbreidde.2 Landinwaarts van het opschuivende getijdengebied 

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

Laag van de Formatie van Nieuwkoop).3 Voortgaande stijging van de zeespiegel leidde 

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

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

van Wormer van de Formatie van Naaldwijk.4

1  Busschers & Weerts 2003.
2  Kiden 1995.
3  Weerts & Busschers 2003a.
4  Weerts 2003.
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Figuur 2.1 
Paleogeografische ontwikkeling van 
de omgeving van het plangebied 
(naar Vos et al. 2011).
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Aanvankelijk was mariene invloed nog allesbepalend. Gedurende de periode van snelle 

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

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

golfwerking waarschijnlijk al strandwallen. Deze strandwallen werden door de snel 

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

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

de relatieve zeespiegelstijging verplaatste de kust zich steeds minder snel landinwaarts 

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

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

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

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

de kust ontstonden, wisselden elkaar af met laaggelegen strandvlakten.5 Hierdoor 

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

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

veen wordt lithostratigrafisch gerekend tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van 

Nieuwkoop).6 

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

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

kustbarrière bevond (Figuur 2.1).7 Waar in eerste instantie de invloed van de zee (ten 

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

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

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

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

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

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

hoog water overstroomden (Figuur 2.1: supragetijdegebied).8

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

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

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

begonnen.9 Deze eerste overstuivingsfase (de oude duinen) worden gerekend tot 

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

romeinse tijd doorgegaan. 

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

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

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

Tijdens stormvloeden of extreem hoogwater kon het zeewater het opgeslibde 

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

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

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

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

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

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

2010).
9  Van der Velde 2008.
10  Markus & Van Wallenburg 1982.
11  Dekker 1980.
12  Op basis van historische bronnen stelde Gottschalk (1971) vast dat in 1134, 1163, 1170 en 1196 sprake is 
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12e eeuw verzandde de (Oude) Rijnmonding bij Katwijk uiteindelijk definitief.13 Met de 

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

de zee. 

Formeel worden de mariene afzettingen lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie 

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

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

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

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

2.2.2 Bodem en geo(morfo)logie

Het plangebied ligt binnen de meandergordel van de Oude Rijn, ongeveer 500 meter 

ten zuiden van de huidige rivierloop. De Oude Rijn was actief van ongeveer 3100 v. 

Chr. tot 300 na Chr. (4450-1729 14C BP).16 Binnen deze sedimentatieperiode is een 

drietal fasen onderscheiden. De afzettingen uit de oudste fase, waarop het plangebied 

ligt, dateren uit de periode van ongeveer 3100 tot 1200 jaar v. Chr. (Figuur 2.2.: gele 

kleur). In deze periode maakte de omgeving van het plangebied deel uit van het 

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

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

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

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

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

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

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

geweest van stormvloeden in het mondingsgebied van de Oude Rijn.
13  Pruissers & Vos 1982; Parlevliet 2001.
14  resp. Weerts &Busschers 2003b, Weerts 2003.
15  Voor de oudere en zuidelijke Rijnafvoer (‘Rijswijk-Zoetermeer inlet’) is om deze reden binnen de Formatie 

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

16  Cohen et al. 2012.

Figuur 2.2 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-MaasDelta met het plangebied 
(rode lijn; bron: Cohen et al. 2012).



Voorstraat Mr. C. FoCkstraat    15

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

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

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

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

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

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

1:50.000). Door de ligging in de bebouwde kom van Katwijk staat het plangebied op 

zowel de bodemkaart als de geomorfologische kaart als ‘bebouwd’ gekarteerd.18 

In het DINOloket is een beperkt aantal geologische boringen beschikbaar dat 

informatie verschaft over de opbouw van de ondergrond. In boring B30E0212, ter 

hoogte van de Oude begraafplaats aan de Zuidstraat, bestaat het bodemprofiel vanaf 

het maaiveld tot een diepte van 5,9 m -mv (1,4 m -NAP) uit duinzand (Laagpakket van 

Schoorl). Op 1,4 m -NAP gaat het duinzand over in zandige getijdenafzettingen van het 

Oude Rijnestuarium (Laagpakket van Walcheren). Rond 11 m -NAP gaan deze over in 

oude getijdenafzettingen (Laagpakket van Wormer). Pleistocene afzettingen zijn niet 

aangetroffen; deze bevinden zich dieper dan 25 m -mv (17 m -NAP).

17  Van Dinter 2013.
18  Markus & Van Wallenburg 1982, Alterra 2006.

Figuur 2.3 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de paleogeografische kaart van romeinse 
limes (naar: Van Dinter 2013). 
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In de bebouwde kom van Katwijk aan Zee zijn nog twee andere geologische 

boringen beschikbaar (boringen B30E0003 en B30E0298, resp. ter hoogte van de 

Oude Begraafplaats/Zuidstraat en aan de Voorstraat 60). Beide boringen zijn minder 

gedetailleerd beschreven, maar hebben opvallend genoeg een identieke profielopbouw 

en laagdieptes. Het is zeer waarschijnlijk een en dezelfde boring die twee keer staat 

geregistreerd. In beide gevallen bestaat het bodemprofiel vanaf het maaiveld tot 6 

m diepte (5,3 m -NAP) uit duinzand. Hieronder ligt een kleilaag van 2 meter dikte, dit 

betreft hoogstwaarschijnlijk de bovenzijde van de jonge getijdenafzettingen. Op 8 m 

-mv gaan de kleiige afzettingen over in een zandpakket van een tientallen meters dik. 

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

hoogte van de Voorstraat tussen 5,0 en 6,0 m +NAP (Figuur2.4). In de Mr. C. Fockstraat 

loopt het maaiveld in de richting van de Rijn (naar het noorden toe) af van ongeveer 

6,0 tot 3,0 m +NAP. Dit verloop wijst er vermoedelijk op dat de afzettingen van de 

Oude Rijn worden afgedekt door een pakket duinzand, dat in zuidelijke richting dikker 

wordt. 

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke archeologische verwachtingswaarden- en beleids-
kaart

Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Katwijk omvat het 

plangebied grofweg twee landschappelijke eenheden. Het noordelijk deel, dat globaal 

samenvalt met het tracé binnen de Mr. C. Fockstraat is weergegeven als ‘Walcheren 

kweldergeul’. Voor deze eenheid geldt een lage archeologische verwachting voor 

Figuur 2.4
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN3, 2019). 
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alle perioden vanaf de ijzertijd (sic?).19 Voor de voorafgaande perioden is geen 

archeologische verwachting geformuleerd.20 

Het zuidelijk deel, globaal overeenkomend met het tracé binnen de Voorstraat, ligt 

in de landschappelijke eenheid ‘duinzand op kwelder- en/of wadzafzettingen of 

strandwal met Oude Duinen’. De bodem bestaat uit (jong) duinzand op kwelder- en/

of wadafzettingen, of op strandwalafzettingen met oud duinzand. Ten aanzien van de 

verschillende afzettingen gelden de volgende archeologische verwachtingen: 21

- de kwelderafzettingen hebben een middelhoge verwachting vanaf (sic?) de 

bronstijd, deze geldt vanaf een diepte van 5 m +NAP (of lager);

- het oud duinzand heeft een hoge verwachting voor de ijzertijd en romeinse tijd 

(vanaf een diepte van 5 m +NAP of lager) en vroege middeleeuwen;

- het jong duinzand heeft een lage verwachting voor alle perioden.

De verwachtingskaart is vertaald naar gemeentelijk beleid en verbeeld in het 

bestemmingsplan ‘Katwijk aan Zee 2015’ (vastgesteld op 14 april 2016).22 Voor het 

gehele plangebied geldt een archeologische dubbelbestemming. Het westelijk deel 

van de Voorstraat - globaal overeenkomend met de historische dorpskern van Katwijk 

aan Zee - heeft de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’. Hiervoor geldt dat alle 

bodemingrepen - ongeacht de diepte of omvang - vergunningsplichtig zijn. Voor het 

overige deel van het plangebied geldt een dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologisch 

Verwachtingsgebied 1’ of ‘Waarde - Archeologisch Verwachtingsgebied 2’ (Figuur 2.5). 

Ten aanzien van de eerstgenoemde geldt dat ingrepen met een verstoring dieper dan 

30 cm -mv of met een omvang groter dan 100 m² vergunningsplichtig zijn. Ten aanzien 

van de tweede eenheid geldt dat ingrepen met een verstoring dieper dan 5 m +NAP of 

met een omvang groter dan 100 m² vergunningsplichtig zijn:

Dubbelbestemming Maximale verstoringsdiepte en -omvang

Waarde - Archeologie 0 cm -mv en 0 m² 

Waarde - Arch. Verwachtingsgebied 1 30 cm -mv en 100 m2

Waarde - Arch. Verwachtingsgebied 2 5 m +NAP en 100 m2

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

een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis waarvan in voldoende mate 

kan worden vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden niet zullen leiden tot 

aantasting van archeologische waarden.

Ten aanzien van het tracé ter hoogte van de Voorstraat geldt een dubbelbestem-

ming ‘Waarde - Cultuurhistorie’ (Figuur 2.5: arcering). In de bijbehorende planregels 

staat omschreven “dat de voor ‘Waarde - Cultuurhistorie’ aangewezen gronden mede 

zijn bestemd voor het behoud van de karakteristieke, met de historische ontwikkeling 

samenhangende stedenbouwkundige structuur en ruimtelijke kwaliteit van het wederop-

bouwgebied en het vissersdorp, waarvan de fysieke kwaliteiten worden bepaald door:

- (deels herbouwde) dorp met individuele en kleinschalige bebouwing in sobere en 

traditionele bouwstijl langs de historische wegen;

19  Dit lijkt onjuist, het zou logischer zijn wanneer sprake is van een hoge archeologische verwachting. Op de 
archeologische beleidskaart, die direct gebaseerd is op de landschappelijke verwachtingskaart, heeft deze 
eenheid inderdaad een hoge archeologische verwachting.

20  Wink & Sprangers 2014.
21  Wink & Sprangers 2014.
22  identificatienr. NL.IMRO.0537.bpKATzee2015-va01.
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- de woningen en het op de familie gerichte badplaatstoerisme aan de Boulevard en 

de Princestraat uit de na-oorlogse Wederopbouwperiode met zijn karakteristieke 

verschijningsvorm.”23

De dubbelbestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie’ brengt geen beperkingen met zich 

ten aanzien van de geplande ingrepen. 

2.3.2 Bekende archeologische vindplaatsen

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

dichtstbij gelegen terrein, de Zanderij Westerbaan, ligt ongeveer 1 km zuidoostelijk 

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

Westerbaan zijn de afgelopen anderhalve eeuw veelvuldig archeologische vondsten 

gedaan.24 Zo werd in 1858 bij het doorgraven van de Zandsloot romeins en vroeg-

middeleeuws materiaal aangetroffen. 25 Bij zandafgravingen in de eerste helft van 

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

werd gegaan dat de zandafgraving het archeologisch bodemarchief van de Zanderij 

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

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

bracht talrijke nederzettingssporen aan het licht, met name om bewoningssporen 

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

grafveld, blootgelegd.26

23  Bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015: planregels (NL.IMRO.0537.bpKATzee2015-va01)
24  Dijkstra 2011.
25  Janssen 1859.
26  Van de Velde 2008, Van de Velde 2011.

Figuur 2.5
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van het bestemmingsplan ‘Katwijk aan Zee 
2015’. 
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Noordwestelijk van de Zanderij ligt de historische (dorps)kern van Katwijk aan de Rijn 

(monumentnr. 16517; terrein van hoge archeologische waarde). De historische kern 

omvat bewoningsresten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

In de ruimere omgeving staan enkele vondstmeldingen geregistreerd:

- In 1940 werden bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe riolering 

ter hoogte van de Jan van Brakelstraat /J. van der Vegtstraat op een diepte van 

circa 3 m -mv een romeinse urn (honingpot) gevonden. 

- De (vermelde) vondstlocatie ligt ongeveer 225 meter noordelijk van het oostelijke 

uiteinde van het plangebied; 27 

- Ongeveer 200 meter ten westen hiervan zijn, eveneens in 1940, nog enkele 

fragmenten romeins en (vroeg-)middeleeuws aardewerk gevonden.28

Verder staan enkele locaties in de omgeving van het plangebied geregistreerd als 

gebouwd monument (figuur 2.6). Twee hiervan liggen aan de Voorstraat zelf. Het 

betreft de Kruiskerk, die gebouwd is aan het einde van de 19e eeuw (Voorstraat 79) en 

de (kantoor)woning aan de Voorstraat 46, die dateert uit het begin van de 20e eeuw.29 

Ongeveer 50 meter zuidelijk van het plangebied ligt de Algemene Begraafplaats (‘Oude 

Begraafplaats’). De toegang tot de ommuurde begraafplaats, aan de Zuidstraat dateert 

uit 1791.30 Het betreft een van de vroegste begraafplaatsen (niet zijnde een kerkhof) 

van Nederland.

2.3.3 Molendatabase

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn geen (verdwenen) molens bekend.31

2.3.4 Relevante archeologisch onderzoeken

In de directe omgeving van het plangebied zijn de afgelopen jaren diverse 

archeologische onderzoeken uitgevoerd (figuur 2.6):

- In 2004 is aan de Voorstraat 46 een bureau- en booronderzoek uitgevoerd.32 Uit het 

veldonderzoek bleek dat de bodem sterk verstoord was. Op grond hiervan is het 

gebied vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen. 

- Aan de Voorstraat 59 is in 2010 in verband met nieuwbouwplannen een 

booronderzoek uitgevoerd. 33 Hierbij werden archeologische resten aangetroffen 

op een diepte van 80 cm -mv. Rond 3,6 m -mv werd een tweede potentieel 

archeologisch niveau aangetroffen. Op grond van de bevindingen is een vervolgon-

derzoek geadviseerd. Het vervolgonderzoek  een archeologische begeleiding  heeft 

in 2012 plaatsgevonden.34 

- Tijdens de hierop volgende archeologische begeleiding werden sporen 

aangetroffen die tot het achtererf van de historische bebouwing langs de 

Voorstraat behoorden. De bovenste 80 cm van het onderzochte bodemprofiel 

bestond uit een recent omgewerkt pakket humeus duinzand met (recent) puin en 

afvalmateriaal uit de Nieuwe tijd. Dit afvalmateriaal was grotendeels afkomstig 

uit verstoorde afvalkuilen. Resten van oudere bewoningsperioden werden niet 

27  Archis-zaakidentificatienummer 2830297100.
28  Archis-zaakidentificatienummer 3104992100.
29  resp. monumentnummers 23539 en 509338.
30  monumentnummer 23541.
31  http://www.molendatabase.org
32  Huizer & Plasmeijer 2004; zaakidentificatienr. 2050103100.
33  Klaarenbeek 2010; zaakidentificatienr. 2295398100.
34  Louwen 2012; zaakidentificatienr. 2360853100.



20 Voorstraat Mr. C. FoCkstraat

gevonden. Het tweede potentieel archeologisch niveau (rond 3,6 m -mv) werd niet 

bereikt tijdens de graafwerkzaamheden.

- In 2008 is archeologisch onderzoek uitgevoerd voor een aantal tracévarianten 

van de geplande RijnGouweLijn.35 Voor onderhavig onderzoek is het tracé ter 

hoogte van Zeeweg (tussen de Voorstraat en de Mr. C. Fockstraat) van belang. 

Tijdens het booronderzoek werd een verstoord (zand)pakket op kalkrijk jong 

duinzand aangetroffen. Rond 6,8 m +NAP (1,6 m -mv) bevond zich, ingeschakeld 

in het duinzand een humeus niveau met enkele puinspikkels. Op basis van de 

stratigrafische ligging is aangenomen dat het een niveau uit de middeleeuwen 

of Nieuwe tijd betreft. Mogelijk hangt het niveau samen met een groot aantal 

vondsten laat-middeleeuwse aardewerk (Pingsdorf en Paffrath) in de nabije 

omgeving.36

- In verband met de herinrichting van het havengebied, is in 2006 een 

booronderzoek uitgevoerd in het gebied tussen de Mr. C. Fockstraat en het Prins 

Hendrikkanaal.37 De bodem bestond uit een verstoord/opgebracht zandpakket dat 

rond 2,2 m +NAP (ca. 1 m -mv) overging in duinzand. Estuariene afzettingen van de 

Oude Rijn werden vanaf gemiddeld 1,0 m +NAP aangetroffen. Het onderzoek heeft 

geen aanwijzingen voor aanwezigheid van archeologische resten opgeleverd; er is 

vervolgonderzoek geadviseerd.

- Op de hoek van de Remisestraat en de Mr. C. Fockstraat is in 2003 een 

booronderzoek uitgevoerd.38 “ De bodemopbouw bestond uit duinzand met 

ingeschakelde veenlaag. Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van archeologische resten is geen vervolgonderzoek aanbevolen.

- In verband met de woningbouw is in 2006 een booronderzoek uitgevoerd aan de 

Zuidstraat 56.39 Tijdens het veldonderzoek werd een verstoorde laag op schoon 

duinzand aangetroffen Het onderzoek heeft geen vondstniveaus aangetroffen, er 

is geen vervolgonderzoek aanbevolen

35  Archis-zaakidentificatienummer 2161811100;Kruidhof & Jansen 2008.
36  Archis-zaakidentificatienummer 3104992100.
37  Schiltmans 2006; zaakidentificatienr. 2112311100.
38  Leijnse 2003; zaakidentificatienr. 2060642100.
39  Warning 2006; zaakidentificatienr. 2110035100.

Figuur 2.6 
Onderzoeken, rijksmonumenten en waarne-
mingen in de omgeving van het plangebied. 
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Iets verder van het plangebied, pal ten noorden van de Zeeweg, zijn verscheidene 

onderzoeken uitgevoerd in verband met de ontwikkeling van de Triumfatorkerk en het 

nabijgelegen zwembad:

- Tijdens het booronderzoek in 2013 werden verschillende niveaus met humeuze 

trajecten in het duinzand aangetroffen, deze bevonden zich tussen 1,5 à 2,5 m 

+NAP).40 De lagen zijn geïnterpreteerd als mogelijke akkerlagen. Op grond van 

de resultaten is een gravend onderzoek uitgevoerd.41 Hierbij is een groot aantal 

middeleeuwse bewoningssporen en vondsten aangetroffen. Uit de opgravings-

resultaten blijkt dat in het plangebied een middeleeuws boerderij heeft gestaan, 

daterend in de periode 900 -1200 na Chr. Voorafgaand aan de bewoning was 

het plangebied in gebruik als akker, blijkend uit de hoeveelheid aangetroffen 

ploegsporen. 

 Uit het in 2014 uitgevoerde verkennend booronderzoek dat samenhing met de 

ontwikkeling van het zwembad, bleek dat het gebied is opgebouwd uit kwelder-

afzettingen die zijn afgedekt met een dik pakket duinzand.42 De bovenzijde van 

de kwelderafzettingen bevindt zich rond 0 m NAP. In de top van de kwelderafzet-

tingen en in het duinzandpakket zijn verschillende humeuze niveaus aangetroffen. 

De diepteligging van deze niveaus sluiten aan bij bevindingen van omliggende 

onderzoeken (met name ter hoogte van de noordelijker gelegen Industrieweg). De 

lagen dateren vermoedelijk van de romeinse tijd (of vroege middeleeuwen) tot in 

de Nieuwe tijd ( 17e/18e eeuw). 

- Hierop volgend is in 2015 een karterend en waarderend booronderzoek 

uitgevoerd.43 het onderzoek toonde aan dat in de ondergrond van het plangebied 

sprake was van (minimaal) drie archeologische vindplaatsen. Een nederzettings-

terrein uit de late ijzertijd en/of romeinse tijd in de top van de kwelderafzettin-

gen. In de duinafzettingen bevindt zich vermoedelijk een omvangrijke zone met 

middeleeuwse bewoningssporen, mogelijk gaat het om meerdere bewoningsfasen. 

Deze zone sluit direct aan op de vindplaats in het plangebied Triumfatorkerk. 

Verder is nog een afzonderlijke middeleeuwse vindplaatse onderscheiden. 

- Bij de begeleiding op een deel van het zwembadterrein in 2017 is een tweetal 

sporen uit de nieuwe tijd aangetroffen. 44 Het betrof greppels uit de 18e eeuw. 

verder zijn ook de humeuze lagen, die tijdens het vooronderzoek werden 

aangetroffen, teruggevonden. Deze zijn evenwel beschouwd als natuurlijke 

fenomenen en niet als archeologische sporen. 

2.3.5 Historisch kaartmateriaal

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

eeuw. De volgende kaarten zijn geraadpleegd: 

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

Floriszoon van Berckenrode en Floris Balthasars, uit 1615;45

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

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

Pieter Henricxzoon van Bilderbeeck, uit 1627;46

40  Archis-zaakidentificatienummer: 2425897100; Wink 2014
41  Archis-zaakidentificatienummers: 2441107100 / 2445555100; Schute 2018.
42  Archis-zaakidentificatienummer 2441626100; Wilbers 2014.
43  Archis-zaakidentificatienummer 2461503100; Jansen 2015.
44  Archis-zaakidentificatienummer 4027452100; Meijer 2017.
45  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 155.
46  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 1822.
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- ‘ t’Hoogheymraedschap van Rhijnland: [Leiden]’ door Jan Janszoon Douw en 

Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen, uit 1647; 47

- Kadastrale minuutplan gemeente Katwijk, Katwijk aan Zee, sectie A, blad 01 uit 

1811 – 1832;48

- Topografische kaarten vanaf ca. 1900.49

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

Kaart van het Rijnland) laat zien dat het plangebied aan het begin van de 17e eeuw 

in het duingebied tussen Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn lag (Figuur 2.7). Het 

plangebied bevond zich nog buiten de toenmalige dorpskern, langs de uitvalsweg van 

Katwijk aan Zee naar Katwijk aan de Rijn. Zeer waarschijnlijk is deze weg de voorloper 

van de huidige Voorstraat In de omgeving van het plangebied wordt geen bebouwing 

of herkenbare landschapselementen afgebeeld. 

De kaart van Bilderbeeck uit 1627 laat een vergelijkbaar beeld zien als 12 jaar eerder 

vervaardigde kaart, maar is gedetailleerder en strakker (Figuur 2.8).50 Ook hier ligt het 

plangebied te midden van de duinen, net oostelijk van de dorpskern van Katwijk aan 

Zee. Wanneer wordt ingezoomd is goed te zien dat de weg tussen beide Katwijken 

oostelijk van het plangebied uit verschillende (karren)sporen bestaat. Ter hoogte van 

het plangebied zelf lijkt sprake van een duidelijk (weg)tracé.

Het Kaartenboek Rijnland (uit 1647) laat een vergelijkbaar beeld zien als de kaart uit 

1615, maar deze is minder gedetailleerd en veel schematischer (Figuur 2.9).

Op de kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw ligt de westelijke helft 

van het plangebied binnen de bebouwde dorpskern van Katwijk aan Zee (Figuur 2.10). 

Het huidige stratenpatroon van de Voorstraat en de Zuidstraat is goed herkenbaar en 

47  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 157.
48  Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Objectnr. MIN08084A01.
49  www.topotijdreis.nl.
50  de projectie van het plangebied op de kaart is verrassend goed (!)

Figuur 2.7 
Projectie van het plangebied (rode con-
tour) op een uitsnede van de kaart van Van 
Berckenrode en Balthasars uit 1615 (bron: 
Hoogheemraadschap Rijnland).
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vrijwel onveranderd. Verder is ook de Algemene Begraafplaats (‘Oude Begraafplaats’) 

uit 1791, weergegeven. De bebouwing aan de Voorstraat loopt min of meer door tot 

aan de kruising met de Zuidstraat. Het oostelijk deel ervan, net als de Mr. C. Fockstraat 

zijn onbebouwd. Verder valt op dat de historische dorpskern die op de CHS wordt 

gehanteerd niet overeenkomt met de situatie aan het begin van de 19e eeuw . 

Topografische kaarten uit de periode 1850 tot eind 20e eeuw laten zien dat het 

plangebied vanaf het begin van de 20e eeuw tot aan de jaren 60 geleidelijk aan wordt 

opgeslokt door de opschuivende dorpskern van Katwijk aan Zee (Figuur 2.10). 

Figuur 2.8
 Projectie van het plangebied (rode lijn) op 
een uitsnede van de kaart van Bilderbeeck uit 
1627 (boven; de kaart is niet noord-georiën-
teerd). Onder: idem met een gedetailleerde 
projectie van de omgeving van het plange-
bied. De bundels karrensporen markeren de 
voorloper van de Voorstraat.
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Figuur 2.9 
Globale ligging van het plangebied (rode 
ellips) op een uitsnede van de kaart van 
Douw en Pieterszoon uit 1647 (het noorden 
is boven).

Figuur 2.10 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de kadastrale kaart uit het begin van de 
19e eeuw (gemeente Katwijk, sectie A, blad 1 
‘Katwijk aan Zee’).
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

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

plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting worden opgesteld. 

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

onderscheiden (tabel 2.1):

landschap bewoningsperiode archeologische verwachting

estuarien landschap bronstijd/ijzertijd laag

oud duinlandschap romeinse tijd (/vroege middeleeuwen) hoog

jong duinlandschap late middeleeuwen
nieuwe tijd
- Voorstraat-west:
- overig:

middelhoog

hoog
laag

Oude Rijn estuarium
Het plangebied ligt binnen het Oude Rijn-estuarium, op de oudste fase van de 

meandergordel van de Oude Rijn. In de ondergrond van het plangebied wordt een 

opbouw van (kwelder- op estuariene afzettingen verwacht. De top van deze kwel-

derafzettingen wordt verwacht vanaf circa 1,0 à 0 m +NAP.51 Dit niveau bevindt zich 

naar verwachting buiten het bereik van de geplande ingrepen. Ten aanzien van de 

estuariene afzettingen, die zijn gesedimenteerd onder gemiddeld hoogwater, geldt 

een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de bronstijd en/of ijzertijd. 

51  vgl. Schiltmans 2006, Jansen 2015.

Figuur 2.11 
Topografische ontwikkeling van de omgeving 
van het plangebied vanaf het halverwege de 
19e eeuw (bron: http://www.topotijdreis.nl).

Tabel 2.1
Gestapelde archeologische verwachting.
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Oude duinlandschap
Vermoedelijk vond de vorming van het oude duinlandschap rond het begin van de 

jaartelling plaats. Uit archeologische onderzoek op de Zanderij Westerbaan komt 

naar voren dat een dunne laag opgestoven duinzand (minder dan een halve meter 

dik) al gunstige bewoningscondities bood.52 Ten aanzien van (de basis van) het oude 

duinzand geldt een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de romeinse tijd. Deze 

vindplaatsen kunnen zich manifesteren door een archeologische cultuurlaag en een 

relatief grote vondstdichtheid, er kunnen echter ook vindplaatsen aanwezig zijn 

zonder herkenbare cultuurlaag en/of met een geringe vondststrooiing. Verder kunnen 

sporen van landgebruik, begravingen en losse sporen aanwezig zijn. De hoogstgelegen 

delen van het oude duinlandschap waarop (bij Katwijk) resten uit de romeinse tijd zijn 

aangetroffen, liggen rond 5 m +NAP.53 

Tevens is het mogelijk dat de romeinse limesweg in de omgeving van het plangebied 

heeft gelopen. Over de specifieke opbouw en kenmerken van de romeinse weg in deze 

regio (duingebied) is weinig bekend. Mogelijk bestond deze uit een ophogingslaag 

van zand en plaggen en geflankeerd door bermgreppels.54 Met een (verkennend) 

booronderzoek is deze weg dan ook niet op te sporen. Langs de weg kunnen behalve 

nederzettingsterreinen ook grafvelden, wachtposten hebben gelegen. Ook deze 

complextypen zin met een (verkennend) booronderzoek moeilijk op te sporen. 

Jonge duinlandschap
Gedurende de middeleeuwen raakte het oude duingebied verder overstoven met 

jonge duinen. Plaatselijk kunnen hierbinnen losse, laat-middeleeuwse boerderijen 

aanwezig zijn, zoals uit onderzoeken rondom de Zeeweg blijkt.55 Op grond hiervan 

geldt een middelhoge verwachting voor bewoningssporen (losse boerenerven) uit 

de late middeleeuwen. De onderzochte vindplaatsen kenmerkten zich door een 

archeologische cultuurlaag en een relatief grote vondstdichtheid. Verder kunnen ook 

sporen van landgebruik, begravingen en losse sporen aanwezig zijn. 

Katwijk aan Zee is vermoedelijk in de 12e eeuw ontstaan, het tracé van de huidige 

Voorstraat vormde waarschijnlijk vanaf deze periode de verbindingsweg naar het 

oostelijk gelegen Katwijk aan de Rijn. Historische kaarten uit de 17e eeuw laten geven 

deze verbindingsweg weer. De omgeving bestond in deze periode uit duingebied 

(‘woeste gronden’) en was nog onbebouwd. De huidige bebouwing langs de Voorstraat 

heeft zich vermoedelijk in de loop van de 18e eeuw vanuit de dorpskern in oostelijke 

richting uitgebreid. In elk geval vanaf het begin van de 19e eeuw kent het westelijk 

deel van de Voorstraat een vrijwel onveranderd gebruik/inrichting: een straat met 

verspreide lintbebouwing. In de loop van de 20e eeuw zijn ook de overige delen binnen 

de bebouwde dorpskern van gekomen.

Op grond hiervan geldt voor het westelijk deel van de Voorstraat een zeer hoge 

verwachting voor bewoningssporen uit de dorpskern van Katwijk aan Zee, daterend 

vanaf de 17e/18e eeuw. Op grond van de historische kaarten lijkt het dat de bebouwing 

zich steeds aan weerszijden van de Voorstraat heeft gestaan. Ter hoogte van de 

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

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

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

52  Van der Velde 2008.
53  Schute & Jansen 2007.
54  Van der Velde 2008.
55  vgl. Schute 2018.
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vermoedelijk zich in een geroerde laag. en/of onder een recent verstoord/opgebracht 

pakket. Voor het oostelijk deel van de Voorstraat en de Mr. C. Fockstraat worden 

bewoningssporen vanaf het begin van de 20e eeuw verwacht. 

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

sloopactiviteiten die in de afgelopen eeuw hebben plaatsgevonden. 

Figuur 2.12 
Geologische en archeologische tijdstabel.
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3 Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting te 

toetsen en aan te scherpen, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw en 

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

archeologische verwachtingswaarde.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

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

beschouwen?

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

het veldonderzoek bevestigd?

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

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

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

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

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

verwachting van het plangebied?

- In hoeverre worden eventuele aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodem verstorende werkzaamheden?

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

archeologisch onderzoek wordt er geadviseerd?

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en karterende fase van 

het IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie 

Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.1. Tijdens de verkennende fase 

binnen het plangebied 23 boringen gezet. De locaties van de boringen (x- en 

y-waarden) zijn ingemeten met behulp van meetlinten, de hoogtes zijn herleid op basis 

van het AHN3. De boringen zijn gezet met een Edelmanboor (diameter 7 cm, tot ca. 1,0 

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

de boorafstand bedroeg ongeveer 50 meter. 

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.56 De boorprofielen 

zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. Tijdens het veldonderzoek zijn de 

bodemopbouw en de hierin aanwezige lagen beschreven en bestudeerd. Specifieke 

aandacht is besteed aan:

- de aard en kleur van het sediment;

- aard van de laagovergangen;

- de genese van de laag;

- de aanwezigheid van cultuurlagen, bodemhorizonten e.d.

56  Nederlands Normalisatie-instituut 1989.
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Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden en verbrokkelen 

met het blote oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

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

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

bepalen van de verstoringsdiepte en het opsporen van een eventueel aanwezige 

archeologische (cultuur)laag.57 Deze methode is in principe niet geschikt voor het 

opsporen van archeologische vindplaatsen (behoudens grotere, vondstrijke nederzet-

tingsterreinen met een vondst- of cultuurlaag).

3.3 Resultaten

3.3.1 Veldsituatie 
Het booronderzoek kon in grote lijnen worden uitgevoerd, zoals tevoren was gepland. 

Door de aanwezigheid van een buisleidingstraat van de GasUnie kon een in het 

noordelijk deel van de Mr. C. Fockstraat niet worden gezet. De locaties van een aantal 

boringen is in het veld aangepast wegens de aanwezigheid kabels en leidingen en/of 

oppervlakteverhardingen. De oostelijke helft van de Voorstraat kent grote hoogtever-

schillen: de woning aan de zuidzijde van de straat liggen tot wel enkele meters hoger 

dan het wegdek zelf (Figuur 3.1).

3.3.2 Resultaten booronderzoek

Bodemopbouw
De bodemopbouw in het plangebied is tamelijk homogeen. Aan de basis van de 

boringen bevindt zich een pakket lichtgrijs, matig fijn, zwak siltig, gereduceerd 

zand (Figuren 3.3 en 3.4). Het zand is goed gesorteerd en overwegend kalkhoudend 

met schelpgruis. Tussen 2,3 en 4,3 m +NAP (gemiddeld 3,5 m +NAP / 2,3 m -mv) 

gaat het lichtgrijze zand over in een lichtgeel zand met roestvlekken. De lagen zijn 

geïnterpreteerd als een C-horizont, ontwikkeld in duinafzettingen. Lithostratigrafisch 

57  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Impressie van het plangebied ter hoogte 
van de kruising van de Zeeweg met de Mr. 
C. Fockstraat (links) en de Voorstraat met het 
steile talud (grashelling) aan de zuidzijde 
ervan (rechts/achter).
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wordt het duinzand gerekend tot het Laagpakket van Schoorl van de Formatie van 

Naaldwijk.58 

Op wisselende dieptes gaan de natuurlijke (ongestoorde) duinafzettingen over in 

(licht)bruingrijs, zwak siltig, matig/zwak humeus, matig fijn zand. In verschillende 

boringen bevat deze laag fragmenten/brokken baksteenpuin. Het betreft de geroerde/

verstoorde bovengrond. In boring 3 is sprake van lichtgeel zand; vermoedelijk 

betreft het een recent opgebracht pakket. De dikte van het geroerde/verstoorde 

pakket varieert sterk: van 0,5 tot 2,5 m -mv (resp. boringen 10 en 3). De absolute 

hoogteligging van de top van het ongestoorde duinzand - die mede wordt bepaald 

door het aanwezige reliëf - ligt tussen 2,6 en 6,2 m +NAP (Figuur 3.4).

Veenlagen
In verschillende boringen zijn ingeschakeld in het duinzand, humeuze of venige 

trajecten aangetroffen. In acht boringen gaat het om één of meerdere veenlagen 

(Figuur 3.3: boringen 7, 8, 10, 12, 13 20, 21 en 22). De lagen bestaan uit (donker)bruin, 

zwak tot sterk zandig, veen en variëren in dikte van 5 tot 40 centimeter. De bovenste 

laag (indien twee veenlagen zijn aangetroffen; boringen 7, 8 en 12) heeft een beperkte 

dikte (5 cm). De top ervan is aangetroffen tussen 3,5 en 3,8 m +NAP (2,1 en 2,7 m -mv). 

In boring 7 zijn in de bovenste veenlaag enkele schelpen aangetroffen.59 

De tweede veenlaag en de veenlaag die in de overige boringen is aangetroffen, heeft 

een dikte van 15 tot 40 cm. De top ervan ligt tussen 2,5 en 3,6 m +NAP (2,0 en 2,9 m 

-mv). In de boringen 7, 10 en 13 bestaat het bovenste veentraject (enkele centimeters) 

uit een dunne laag gyttja. Gyttja wordt veelal gevormd als sediment (bezinksel) op de 

bodem van (deels met veen opgevulde) poelen/meertjes.

58  Weerts 2003.
59  Vermoedelijk de Opgezwollen brakwaterhoorn (Hydrobia ventrosa), een brakwatersoort die relatief goed 

bestand is tegen lage en sterk wisselende zoutgehaltes (Kuijper 2000).

Figuur 3.2 
Impressie van het plangebied halverwege 
de Mr. C. Fockstraat (foto is genomen in 
noordelijke richting).
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Humeuze trajecten
In de boringen 1, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18 en 22 zijn in het duinzand humeuze trajecten 

aangetroffen, bestaande uit (donker)bruingrijs, zwak siltig, zwak tot sterk humeus 

duinzand. De bovenzijde van de lagen is aangetroffen tussen 2,7 en 4,6 m +NAP (1,7 en 

3,3 m -mv), de lagen hebben een dikte variërend van 10 tot 40 cm. 

De aard van de humeuze lagen is niet even duidelijk, noch eenduidig. In de boringen 

7, 10 en 13 ligt de humeuze laag direct boven het venige traject. Vermoedelijk is het 

hogere humusgehalte hier een natuurlijk gevolg van nattere omstandigheden. Alleen 

in boring 16 zijn in de humeuze laag kleine puinfragmentjes aangetroffen, hetgeen de 

laag hoogstwaarschijnlijk antropogene oorsprong geeft. Van de overige boringen is 

niet zeker of het natuurlijke bodems of antropogene cultuur-/akkerlagen betreft. 

Gestuite boringen
Een aantal boringen is op wisselende dieptes (variërend van 0,6 tot 2,4 m -mv) gestuit 

op ondoordringbare laag.60 in boring 15 betreft het vermoedelijk een betonnen buis 

(op 2,5 m -mv). In boringen 4, 5 en 6 gaat het om een baksteenpuin dat ook al hoger 

in het bodemprofiel aanwezig was. Gelet op de ligging van de boringen dichter tegen 

de historische dorpskern, kan het hier gaan om (funderings)resten van historische 

bebouwing langs de Voorstraat (vgl. Figuur 2.10). 

3.3.3 Archeologische indicatoren

Tijdens het booronderzoek zijn in verscheidene boringen in de geroerde bovengrond 

fragmenten (baksteen)puin aangetroffen. Het is niet zeker of deze resten 

samenhangen met recente of vroegere bebouwing. In het eerste geval is het puin niet 

relevant, in het tweede geval betreft het in feite wel archeologische resten. 

60  Voor de ondiep gestuite boringen zijn meerdere pogingen gedaan in de directe omgeving.

Figuur 3.3 
Resultaten booronderzoek.
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In boring 16 zijn op een diepte van 2,4 tot 2,8 m -mv (4,0-3,6 m +NAP) in de humeuze 

laag kleine puinfragmentjes aangetroffen. Deze zijn op te vatten als archeologische 

indicatoren. Verder zijn ook de aangetroffen humeuze lagen zelf op te vatten als 

(mogelijke) archeologische niveaus. Zoals aangegeven in paragraaf 3.3.2 is niet van 

alle humeuze lagen zeker of deze het gevolg zijn van (natuurlijke) bodemvorming, 

of dat het om antropogene cultuur-/akkerlagen gaat. In het geval van antropogene 

lagen kunnen ook bewonings-/nederzettingssporen aanwezig zijn. Bij archeologische 

onderzoeken uit de omgeving van het plangebied zijn vergelijkbare humeuze trajecten 

aangetroffen in het duinzand.61 Een aantal hiervan hing samen met de middeleeuwse 

bewoning en landgebruik op de locatie.62

Op grond van de resultaten van het booronderzoek is geen uitsluitsel te geven over 

de ouderdom van de humeuze lagen, anders dan dat deze hoogstwaarschijnlijk in de 

periode Romeinse tijd - late middeleeuwen geplaatst moeten worden. 

61  Vergelijk Wilbers 2014, Wink 2014, Jansen 2015.
62  Schute 2018.

Figuur 3.4 
Geo-archeologische lengteprofielen over de 
Voorstraat (boven) en de Mr. C. Fockstraat 
(onder).
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Verder is het van belang te realiseren dat onderhavig onderzoek een verkennend 

onderzoek betrof dat er niet (primair) op gericht was om archeologische resten op te 

sporen. 
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4 Conclusie

4.1 Conclusie

Het plangebied ligt binnen het Oude Rijn-estuarium. De top van de Oude 

Rijnafzettingen ligt naar verwachting rond 1 à 0 m +NAP. Rond het begin van 

de jaartelling zijn deze estuariene afzettingen overstoven door een dik pakket 

duinafzettingen. 

Op basis van het bureauonderzoek zijn voor de onderscheiden archeo-landschappelijke 

eenheden de volgende archeologische verwachtingen geformuleerd:

-	 ten aanzien van de top van het estuariene landschap gold een lage archeologische 

verwachting voor vindplaatsen uit de bronstijd en/of ijzertijd;

-	 ten aanzien van het oude duinlandschap gold een hoge verwachting voor uit de 

periode Romeinse tijd - (vroege) middeleeuwen;

-	 ten aanzien van het jonge duinlandschap gold een middelhoge verwachting voor 

vindplaatsen (boerenerven) uit de late middeleeuwen. 

-	 verder gold voor het westelijk deel van de Voorstraat een zeer hoge verwachting 

voor bewoningsresten daterend vanaf de 17e/18e eeuw (historische samenhangend 

met de ontwikkeling van Katwijk aan Zee). Voor het oostelijk deel van de 

Voorstraat en de Mr. C. Fockstraat worden bewoningsresten vanaf het begin van 

de 20e eeuw verwacht. Hierbij kan gedacht worden aan voormalige straatniveaus, 

oude rioleringen e.d. De sporen en resten bevinden zich naar verwachting binnen 

circa 1 m -mv, in een geroerde laag.

Uit het verkennend booronderzoek bleek dat de ondergrond van het plangebied tot 

3,5 m -mv (2,9 m +NAP) geheel uit duinzand bestaat; afzettingen van de Oude Rijn 

zijn niet aangetroffen. Het natuurlijke (ongestoorde) duinafzettingen gaat op sterk 

wisselende dieptes (van 0,5 tot 2,5 m -mv) over in een geroerde zandpakket. Dit 

pakket is al dan niet humeus en bevat in een aantal boringen fragmenten/brokken 

baksteenpuin. De absolute hoogteligging van de top van het ongestoorde duinzand - 

die mede wordt bepaald door het aanwezige reliëf - ligt tussen 2,6 en 6,2 m +NAP. 

Ingeschakeld in het duinzand zijn in verschillende boringen venige trajecten aanwezig. 

De top hiervan is aangetroffen tussen 2,5 en 3,8 m +NAP (2,0 en 2,9 m -mv), de dikte 

van de lagen varieert tussen 5 en 40 cm. In een negental boringen (boringen 1, 7, 

10, 13, 14, 16, 17, 18 en 22) zijn in het duinzand humeuze trajecten aangetroffen. De 

bovenzijde van de lagen is aangetroffen tussen 2,7 en 4,6 m +NAP (1,7 en 3,3 m -mv), 

de lagen hebben een dikte variërend van 10 tot 40 cm. 

Op basis van de verkennende boringen kan niet van alle humeuze lagen met zekerheid 

gesteld worden of deze het gevolg zijn van (natuurlijke) bodemvorming, of dat het 

om antropogene (cultuur-/akker)lagen gaat. Bij archeologische onderzoeken uit de 

omgeving van het plangebied zijn vergelijkbare humeuze trajecten aangetroffen in 

het duinzand, waarvan een aantal samenhing met de middeleeuwse bewoning en 

landgebruik. Om deze reden zijn de humeuze trajecten, waarvan het niet aannemelijk 

is dat het een natuurlijke fenomeen betreft, opgevat als potentieel archeologische 

niveaus. De lagen kunnen (slechts) globaal gedateerd worden: van de Romeinse tijd tot 

de late middeleeuwen. 
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Tijdens het booronderzoek zijn in verscheidene boringen in het geroerde pakket, 

fragmenten (baksteen)puin aangetroffen. Het is niet in alle gevallen zeker of deze 

resten samenhangen met recente of met vroegere bebouwing; in het eerste geval is 

het puin niet relevant, in het tweede geval gaat het om archeologische resten. Zeker 

voor de boringen die dichter tegen de historische dorpskern liggen (in het westelijk 

deel van de Voorstraat), is de kans reëel dat het om (funderings)resten van historische 

bebouwing langs de Voorstraat gaat. 

Hoewel de exacte inrichtingsplannen nog niet vaststaan, blijkt op grond van de 

maximale verstoringsdiepte (3,5 m -mv) dat de aangetroffen potentieel archeologische 

niveaus kunnen worden verstoord (vgl. Figuur 3.4). Dit betekent dat de uitvoering 

van de plannen kan leiden tot aantasting van archeologische resten. De kans op 

verstoring is evenwel het grootst voor de archeologische resten die samenhangen met 

de historische bewoning van de dorpskern. Deze resten bevinden op relatief beperkte 

diepte, in (of direct onder) het geroerde pakket. 

4.2 Advies

Op basis van het verkennend booronderzoek wordt in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen voor een deel van het plangebied een vervolgstap uit het proces 

van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geadviseerd (Figuur 4.1). Deze 

zone betreft het deel van het plangebied waar historische bewoningsresten worden 

verwacht. 

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

werkzaamheden een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats te laten vinden, 

wordt aanbevolen om een archeologische begeleiding van de werkzaamheden uit te 

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

den archeologische waarnemingen worden verricht. Een archeologische begeleiding 

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

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

archeoloog en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde overheid. Verder 

wordt aanbevolen om bij het opstellen van het PvE de ervaringen die zijn opgedaan bij 

een archeologische begeleiding in een vergelijkbare setting in Katwijk aan de Rijn mee 

te nemen (plangebied riolering Rijnstraat).

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

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

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

contactpersoon P. van den Bos).
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Figuur 4.1 
Advieskaart.
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Bijlage 1 Boorkolommen
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1

boring: KAVF-1
beschrijver: GdB, datum: 11-5-2016, X: 87.373,77, Y: 468.833,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,01, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 5,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

280 cm -Mv / 3,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: cultuurlaag?

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,51 m +NAP

boring: KAVF-2
beschrijver: GdB, datum: 11-5-2016, X: 87.414,87, Y: 468.816,37, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,81, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,81 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 5,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

260 cm -Mv / 3,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,31 m +NAP
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2

boring: KAVF-3
beschrijver: GdB, datum: 11-5-2016, X: 87.464,49, Y: 468.803,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,73, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,73 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recente brokken baksteen

200 cm -Mv / 3,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

250 cm -Mv / 3,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,23 m +NAP

boring: KAVF-4
beschrijver: GdB, datum: 11-5-2016, X: 87.509,49, Y: 468.789,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,65, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 5,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: boring gestuit

 Einde boring op 65 cm -Mv / 5,00 m +NAP
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3

boring: KAVF-5
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.541,65, Y: 468.758,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,98, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,98 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 6,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

170 cm -Mv / 5,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

195 cm -Mv / 5,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: boring gestuit

 Einde boring op 200 cm -Mv / 4,98 m +NAP

boring: KAVF-6
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.600,66, Y: 468.752,22, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,82, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 5,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: boring gestuit

 Einde boring op 60 cm -Mv / 5,22 m +NAP



46 Voorstraat Mr. C. FoCkstraat

4

boring: KAVF-7
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.673,95, Y: 468.744,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,87, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 5,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 3,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), schelp compleet marien wadplaat
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

215 cm -Mv / 3,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 3,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 3,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, lichtbruin, gyttja
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 3,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 3,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,37 m +NAP

boring: KAVF-8
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.697,92, Y: 468.721,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,08, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 5,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

235 cm -Mv / 3,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

240 cm -Mv / 3,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 3,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 3,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, compact (alleen zand en veen), matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: 
duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: gestuit in vast zand

 Einde boring op 320 cm -Mv / 2,88 m +NAP
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boring: KAVF-9
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.743,79, Y: 468.704,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,71, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,71 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 5,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: gestuit in vast zand

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,71 m +NAP

boring: KAVF-10
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.797,43, Y: 468.695,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,13, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 5,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

270 cm -Mv / 3,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: cultuurlaag?

280 cm -Mv / 3,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, enkele dikke zandlagen, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: met gyttja-laagje op het veen

300 cm -Mv / 3,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,63 m +NAP
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boring: KAVF-11
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.846,12, Y: 468.694,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,21, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 5,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 4,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: boring gestuit

 Einde boring op 145 cm -Mv / 4,76 m +NAP

boring: KAVF-12
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.905,37, Y: 468.699,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,15, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 5,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

190 cm -Mv / 4,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

220 cm -Mv / 3,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

240 cm -Mv / 3,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 3,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 3,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 3,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 3,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,65 m +NAP
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boring: KAVF-13
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.945,57, Y: 468.710,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,72, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 5,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 4,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

185 cm -Mv / 3,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 3,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

265 cm -Mv / 3,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Opmerking: dun gyttja-laagje op het veen

280 cm -Mv / 2,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,22 m +NAP

boring: KAVF-14
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.994,05, Y: 468.685,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,91, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,91 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 5,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 4,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

235 cm -Mv / 3,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 3,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,41 m +NAP
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boring: KAVF-15
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 88.042,38, Y: 468.668,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,95, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 4,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

170 cm -Mv / 4,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

235 cm -Mv / 3,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: boring gestuit

 Einde boring op 240 cm -Mv / 3,55 m +NAP

boring: KAVF-16
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.520,98, Y: 468.737,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,43, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,43 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 5,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: (sub)recent puin

115 cm -Mv / 5,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: (sub)recent puin

160 cm -Mv / 4,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

240 cm -Mv / 4,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: cultuurlaag?

280 cm -Mv / 3,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,93 m +NAP



Voorstraat Mr. C. FoCkstraat    51

9

boring: KAVF-17
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.572,73, Y: 468.744,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,57, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 5,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 5,87 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: vlekkerig

95 cm -Mv / 5,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 5,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

185 cm -Mv / 4,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

235 cm -Mv / 4,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: cultuurlaag?

260 cm -Mv / 3,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkloos, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,07 m +NAP

boring: KAVF-18
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.607,35, Y: 468.720,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,66, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 5,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: kachelgruis(??)

110 cm -Mv / 5,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: gebioturbeerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 4,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 4,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

230 cm -Mv / 4,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,16 m +NAP
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boring: KAVF-19
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.663,09, Y: 468.724,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,67, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 6,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,17 m +NAP

boring: KAVF-20
beschrijver: GdB, datum: 10-5-2016, X: 87.780,84, Y: 468.720,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 6,04, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 6,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 5,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

220 cm -Mv / 3,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 3,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

250 cm -Mv / 3,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

280 cm -Mv / 3,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,54 m +NAP
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boring: KAVF-21
beschrijver: GdB, datum: 11-5-2016, X: 87.892,59, Y: 468.754,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 5,62, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 5,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 4,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 4,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 4,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

195 cm -Mv / 3,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

240 cm -Mv / 3,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 3,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele veenlagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,12 m +NAP

boring: KAVF-22
beschrijver: GdB, datum: 11-5-2016, X: 87.892,05, Y: 468.806,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 4,42, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

0 cm -Mv / 4,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 3,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 2,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: cultuurlaag?

180 cm -Mv / 2,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 2,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 0,92 m +NAP
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boring: KAVF-23
beschrijver: GdB, datum: 11-5-2016, X: 87.883,74, Y: 468.856,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30E, hoogte: 3,61, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Katwijk, plaatsnaam: Katwijk aan Zee, opdrachtgever: Gemeente Katwijk, uitvoerder: 
Archol BV

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

65 cm -Mv / 2,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 2,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, schelpengruis, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 2,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkarm, interpretatie: duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 0,11 m +NAP




	voorkant
	Rapport 536_binnenwerk_v1
	achterkant

