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Samenvatting

In opdracht van Stichting Lucas Onderwijs heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd aan 

de Leenkamp 15, te Leidschendam. Aanleiding van het onderzoek is de eventuele 

verwijdering van de heipalen op het perceel in het kader van nieuwbouw. Doel van het 

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

eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de beleidskaart van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg en is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het 

raadplegen van verschillende kaarten en bronnen. Voor het plangebied geldt een 

hoge verwachting op resten uit het neolithicum tot en met de middeleeuwen en een 

lage verwachting op resten uit de Nieuwe tijd. Archeologische resten kunnen worden 

verwacht op verschillende niveaus vanaf de top van de duinafzettingen tot in de top 

van de strandwal.

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

te toetsen en aan te scherpen en het opsporen van vondsten die duiden op de 

aanwezigheid van een vindplaats. Het onderzoek betreft een booronderzoek 

verkennende en karterende fase van het IVO-Overig. Hiervoor zijn 8 boringen 

geplaatst in een gelijkbenig driehoeksgrid van 8 bij 10 m met een Edelmanboor 

met een diameter van 12 cm en een zuigerboor met een diameter van 4 cm. 

Tijdens het booronderzoek zijn geen verstoringen aangetroffen, maar ook geen 

vegetatiehorizonten en vondstlagen. Eventuele archeologische niveaus zullen 

vondstarm zijn en alleen uit grondsporen bestaan. 

Vindplaatsen zonder vegetatiehorizont, vondstlaag of vondststrooiing, die alleen 

gekenmerkt worden door grondsporen zijn echter moeilijk of niet op te sporen door 

middel van booronderzoek. Dergelijke vindplaatsen kunnen doorgaans alleen met 

proefsleuven worden opgespoord, deze methode is om civieltechnische redenen hier 

echter moeilijk uitvoerbaar.

Geadviseerd wordt om de heipalen niet of op een archeologievriendelijke wijze te 

verwijderen. Een archeologie vriendelijke werkwijze is bijvoorbeeld het uittrekken in 

plaats van uitgraven van de heipalen. Indien het toch noodzakelijk blijkt te zijn om 

de heipalen uit te graven, wordt geadviseerd het uitgraven onder archeologische 

begeleiding (conform Protocol Opgraven) te laten uitvoeren. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Stichting Lucas Onderwijs heeft Archol een archeologisch 

bureauonderzoek en een verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd aan 

de Leenkamp 15, te Leidschendam (Figuur 1.1). Aanleiding van het onderzoek is de 

eventuele verwijdering van de heipalen op het perceel in het kader van de vervanging 

van de noodlokalen door permanente nieuwbouw. In het bestemmingsplan uit 2007 is 

een dubbelbestemming archeologisch waardevol gebied opgenomen voor terreinen 

met een bekende waarde. Inmiddels heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg 

archeologiebeleid opgesteld. Op de herziene concept beleidskaart ligt de locatie in 

een gebied waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt.1 De gemeente 

Leidschendam-Voorburg heeft verzocht een gecombineerd verkennend en karterend 

booronderzoek uit te voeren. 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

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

bekende en verwachte archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze 

verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak 

van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, ligt aan de Leenkamp 15, in de bebouwde 

kom van Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg. Het gebied is onderdeel 

1  Gemeenten Leidschendam-Voorburg et al. 2013, Figuur 1.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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van basisschool Emmaüs en werd voorheen ingenomen door een noodgebouw. Het 

noodgebouw is gesloopt met als doel nieuwbouw te plegen in aansluiting op de 

bestaande bouw rondom het plangebied. Volgens de constructietekeningen van het 

gebouw is het terrein ca. 17 bij 27 meter groot. Momenteel ligt het terrein braak en zijn 

alleen de heipalen nog aanwezig. Het maaiveld van de bouwput ligt op ca. 0,4 m –NAP, 

ca. 0,7 m lager dan de omgeving.

De heipalen van het gebouw zitten nog in de grond. Het is nog niet duidelijk of de 

palen kunnen blijven zitten of dat zij verwijderd moeten worden voor de nieuwbouw. 

Wanneer dit laatste het geval is wordt een sloopvergunning aangevraagd, waarvoor 

onderhavig archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Of en op welke manier het 

verwijderen van de heipalen zal plaatsvinden is niet bekend. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. 

Het hier gepresenteerde rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek-overig (IVO- o). Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat 
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Figuur 1.2
 Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014).
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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 IVO-o bestaat uit een verkennend en karterend 

booronderzoek. 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. Het karterend booronderzoek is er op gericht 

daadwerkelijke archeologische vindplaatsen op te sporen en te begrenzen. Op basis 

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

eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek en verkennend en karterend boor-
onderzoek (IVO-o)

Projectnaam: IVO-o Leidschendam - Leenkamp 15

Archolprojectcode: LLE1638

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 25 juli 2016

Rapport gereed: 27 juli 2016

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leidschendam-Voorburg

Plaats: Leidschendam

Toponiem: Leenkamp 15 (Basisschool Emmaüs)

Coördinaten gebied: 87.613 / 456.476 (centrumcoördinaat plangebied)

Kaartblad: 30G

Oppervlakte plangebied: ca. 480 m2 

Opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs (mevr. Suzan Versteeg-de Winter)

Bevoegd gezag: Gemeente Leidschendam-Voorburg (mevr. Linda van de Geijn)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4008644100

Beheer en plaats van documentatie: e-depot voor de Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Strandwal (kaarteenheid 3K28)

Bodem: Niet gekarteerd

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Leidschendam-Voorburg beschikt sinds 2013 over een archeologische 

verwachtingskaart.2 De kaart is gebaseerd op een landschappelijk verwachtings-

model en maakt inzichtelijk waar zich mogelijk archeologische waarden bevinden 

en wat de kans is deze aan te treffen. Deze beleidskaart vormt de basis van het hier 

gepresenteerde bureauonderzoek. Er is aanvullend onderzoek gedaan door middel van 

het raadplegen van historisch kaartmateriaal, het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN), de bodemkaart en de geomorfologische kaart. Tevens is het archeologisch 

informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende archeologische 

waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te brengen; met 

name die waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van de beleidskaart nog 

niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 3.3, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het gebied maakt onderdeel uit van de kustbarrière: het gebied van strand- en 

duinafzettingen dat hoofdzakelijk bestaat uit fijn zand.3 Tussen ca. 4200 en 600 v.Chr. 

vormden zich hier strandwallen in een periode van verminderde zeespiegelstijging.4 

Er ontstond een serie van kustparallellen strandwallen die steeds verder uitgebouwd 

werd richting het westen. Tussen de strandwallen bevond zich een strandvlakte. De 

strandwallen werden gevormd op stormvloedhoogte en zijn naar het westen toe 

steeds hoger door de relatieve zeespiegelstijging. De top van de strandwallen ligt 

rond de 4-5 m +NAP. De strandwalvorming ging door tot enkele eeuwen voor de 

jaartelling en in sommige gevallen tot in de Romeinse tijd. De kustlijn lag toen verder 

naar het westen dan tegenwoordig. Zowel de strandwallen als de strandvlakte worden 

gerekend tot het Laagpakket van Zandvoort van de Naaldwijk Formatie.

Op de strandwallen werden onder invloed van de aanlandige wind duinen gevormd. 

Dit leidde uiteindelijk tot een complex van kustparallelle duinen, de zogenaamde Oude 

duinen.5 Ook deze afzettingen worden tot het Laagpakket van Zandvoort gerekend. 

Vanaf ca. 1000 n.Chr. vond er een kentering plaats en werd de kust niet langer 

uitgebouwd, maar trad kustafslag op. Vanaf dat moment kwam meer zand ter 

beschikking waardoor de Jonge Duinen werden gevormd. Deze Jonge duinen zijn 

plaatselijk 30-50 m hoog en liggen in het Midden-Nederlandse kustgebied gedeeltelijk 

over de Oude duinen heen. De strandwallen en duinen waren door de hoge ligging 

vanaf het neolithicum bij uitstek geschikt voor bewoning. In de negentiende eeuw zijn 

op de strandwallen veel buitenplaatsen aangelegd.6

Op zowel de bodemkaart als de geomorfologische kaart (Figuur 2.1) valt het 

onderzoeksgebied binnen de zone “Bebouwing”. Een niet gekarteerd zone. Wanneer 

de omliggende zones op de geomorfologische kaart worden geïnterpoleerd is te zien 

2  Gemeenten Leidschendam-Voorburg et al. 2013, Figuur 1.
3  Berendsen 1998, 153.
4  Berendsen 2011, 254.
5  Berendsen 2011, 256.
6  Stiboka 1982, 29.

2
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dat het gebied zich op een strandwal bevindt (kaarteenheid 3K28).

De strandwal waarop het onderzoeksgebied zich bevindt zou zijn ontstaan tussen 

3800-3200 v.Chr.7 

Bewoningssporen kunnen op meerdere niveaus worden verwacht: in de top van 

de strandwal en in de top van afdekkende stuifduinen. Op deze niveaus is sprake 

geweest van stilstand in de sedimentatie waardoor vegetatie tot ontwikkeling kon 

komen. Het betreft oude maaiveldniveaus die door de mens kunnen zijn betreden. 

De potentieel bewoonbare niveaus zullen zich kenmerken door donker gekleurde 

vegetatiehorizonten.

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben 

sinds 2008 een gezamenlijk gemeentelijk archeologiebeleid, gebaseerd op de 

archeologienota ‘Het bodemarchief ontrafeld. Nota archeologie Duin-, Horst- en 

Weidegebied’.8 Op de archeologische beleidskaart ligt het onderzoeksgebied in een 

zone met een hoge archeologische verwachting van het type 5. Deze verwachting 

geldt voor de hele strook met strandwallen in de ondergrond.

7  Holthausen 2007, 5.
8  Het bodemarchief ontrafeld; nota archeologie Duin, Horst en Weidegebied, 13 november 2008.
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Figuur 2.1 
Uitsnede uit de geomorfologische kaart 
(Alterra).
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2.3.2 Archis gegevens

Voor het bureauonderzoek is gekeken naar Archiswaarneming en 

onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rondom het plangebied (Figuur 

2.3). Binnen het plangebied zelf zijn geen Archis waarnemingen bekend. Ten 

noordwesten van het plangebied zijn enkele Archiswaarnemingen bekend met een 

datering in het neolithicum. Deze zijn te relateren aan een onderzoek uit 2005, 

onderzoeksmelding 2069723100 (zie verderop). 

- Onderzoeksmelding 2682650100: In 2015 is op ca. 250 m ten westen van het 

plangebied een booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Veurse Achterweg 

Figuur 2.2 
Archeologische beleidskaart gemeenten 
Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en 
Voorschoten met de locatie van het plan-
gebied omcirkeld.
Rood = hoge archeologische verwachting 
(type 5).
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dat op dezelfde strandwal is gelegen als het onderhavig plangebied. Dit terrein 

bleek grotendeel verstoord, maar wel werden nog enkele vegetatiehorizonten 

aangetroffen. Er zijn echter geen archeologische indicatoren gevonden. 

- Onderzoeksmelding 2332235100: Direct ten westen van Onderzoeksmelding 

2682650100 ligt een terrein waarna in 2011 een bureauonderzoek is uitgevoerd. 

Hiervan zijn echter geen resultaten of publicaties in Archis vermeld. 

- Onderzoeksmelding 2163107100 en 2166412100: Direct ten westen van 

Onderzoeksmelding 2332235100 ligt een terrein waar in 2007 een booronderzoek 

en archeologische begeleiding hebben plaatsgevonden. Hierbij werden geen 

archeologische resten aangetroffen.9

- Onderzoeksmelding 2313119100: Op ca. 450 m ten westen van het plangebied 

is aan de Smidslaan een booronderzoek uitgevoerd, maar het terrein bleek door 

recente graafwerkzaamheden te zijn verstoord.10

- Onderzoeksmelding 2069723100: Een archeologisch proefsleuvenonderzoek 

en opgraving op de locatie Prinsenhof heeft archeologische resten uit het 

Neolithicum opgeleverd. Aangetroffen werden paalsporen, kuilen, aardewerk 

en vuurstenen artefacten. Op een aantal locaties werd een onverstoord 

bodemprofiel aangetroffen, met een dunne vondstlaag. De vondsten en sporen 

werden ca. 1 m –Mv aangetroffen, op ca. 1,6 m + NAP. De opgraving grensde 

aan een opgravingsterrein van Glasbergen, uit de jaren zestig. Hierbij werd aan 

de Prinses Annalaan een midden-neolithische nederzetting aangetroffen, met 

een groot aantal grondsporen en een vondstlaag in de bovenste 20 cm van de 

strandwal. Het vondstmateriaal van de opgraving van Glasbergen bestond onder 

andere uit Vlaardingen en Standvoetbeker aardewerk, vuurstenen artefacten en 

natuursteen.11

- Onderzoeksmelding 2220641100 (incl. 2179479100 en 2142566100): Binnen 

plangebied Schakenbos zijn tussen 2007 en 2010 twee booronderzoek en een 

inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd. Op basis 

van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat er geen 

aanwijzingen zijn voor archeologische vindplaatsen. Het plangebied is verstoord als 

gevolg van ontginning en inrichting van het plangebied vanaf de Nieuwe tijd. De 

oorspronkelijke top van het duin is in het verleden reeds afgegraven.12

- Onderzoeksmelding 2261611100: Aan de Veursestraatweg 147 (ca. 450 m ten 

oosten van het plangebied) zijn bij een booronderzoek op maximaal 1 m –Mv 

resten uit de Nieuwe tijd aangetroffen. Naar aanleiding hiervan werd een 

“proefsleuven onderzoek” geadviseerd, gecombineerd met de aanleg van de zeer 

kleine bouwput.13 Resultaten van dit vervolgonderzoek (2312041100), uitgevoerd in 

2010, zijn niet bekend.

- Onderzoeksmelding 2398981100: Ca. 300 m ten zuidoosten van het plangebied 

is in 2013 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de flank van de strandwal. 

Hierbij zijn geen archeologische resten aangetroffen.14

- Onderzoeksmelding 2343154100: Iets ten zuidoosten van het voornoemde 

onderzoek zijn in 2011 bij een booronderzoek aan de voet van de strandwal resten 

van het Kanaal van Corbulo aangetroffen.15

9  Van Eijk 2008.
10  Feiken 2011.
11  Overgenomen uit Van der Leije & Raczynski-Henk 2014.
12  Ilson 2010.
13  Ras 2010.
14  De Groot, 2013.
15  B. Jansen & Van Eijk 2013.
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2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Er bevinden zich twee AMK-terreinen binnen ca. 500 meter van het plangebied (Figuur 

2.3). De terreinen 7496 en 7498 bevatten beide resten van de gracht van Corbulo uit de 

Romeinse tijd. Daarnaast zijn op het eerste terrein ook nog ‘sporen van bewoning uit 

de IJzertijd en de resten van een schuilkerk uit de Late Middeleeuwen aangetroffen.16

2.3.4 Historisch kaartmateriaal

Om inzicht te krijgen in de historische situatie van de afgelopen ca. 200 jaar is gekeken 

naar historisch kaartmateriaal. De oudste beschikbare kaart met een zekere mate 

van detailniveau dat bruikbaar is voor de beperkte omvang van het plangebied is 

de Kadastrale Minuut uit 1811-1832. Op de deze kaart bevindt het plangebied zich 

midden in een onbebouwde zone (Figuur 2.4). Het betreffende perceel is volgens de 

bijbehorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) aan het begin van de 19e eeuw 

in gebruik als bouwland. De Topografische Militaire Kaart van ca. 1850 laat hetzelfde 

beeld zien, evenals de Bonnebladen uit het begin van de 20e eeuw (Figuur 2.5; Figuur 

16  Toelichting op de AMK.

Figuur 2.3 
Archis waarnemingen (stippen) en onderzoek-
en (blauwe lijnen) en AMK-terreinen (paars) 
met de locatie van het plangebied (rood 
kader) op de IKAW 3e generatie (Bron: RCE).
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Figuur 2.4 
Het plangebied geprojecteerd op de 
Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Veur, 
Zuid Holland, sectie B, blad 01 (bron: Kadaster).

Figuur 2.5 
Uitsnede uit de Topografische Militaire Kaart 
ca. 1850 met het plangebied in rood (bron: 
Kadaster).
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2.6). Uit diverse topografische kaarten sinds het midden van de 20e eeuw is op te 

maken dat het gebied onbebouwd is totdat het eerste gedeelte van de huidige school 

hier werd gebouwd in 1994.17

2.4 Overige bronnen

Aansluitend op de hiervoor genoemde bronnen is gekeken naar de volgende 

bronnen:Bodemloket (www.bodemloket.nl), Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), 

Cultuurhistorische Atlas Zuid-Holland.

Deze bronnen leverde geen aanvullende informatie op. 

In het kader van het booronderzoek is een oriëntatieverzoek gedaan bij het KLIC. 

Hieruit bleek dat er geen leidingen in het onderzoeksgebied liggen. 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de gemeentelijke archeologische waardekaart heeft het plangebied reeds 

een hoge verwachting op resten uit het neolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Het 

bureauonderzoek bevestigd dit beeld voor het grootste deel. Alleen de verwachting op 

resten uit de Nieuwe tijd kan op basis van het historisch kaartmateriaal naar beneden 

worden bijgesteld. 

In principe kunnen alle soorten complextype worden verwacht: bijv. nederzettingen, 

grafvelden of complexen van economische aard. Over de omvang van eventueel 

aanwezige archeologische resten is niets te zeggen, behalve dat zij zich waarschijnlijk 

tot buiten het plangebied uitstrekken. 

17  Bouwdatum volgens Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Figuur 2.6 
Uitsnede van het Bonneblad ca. 1900-1925 
(bron: Kadaster).
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Archeologische resten kunnen worden verwacht op verschillende niveaus vanaf 

de top van de duinafzettingen tot in de top van de strandwal. Het betreft in 

potentie bewoonbare niveaus (vegetatiehorizonten) in de top van de strandwal 

en de afdekkende stuifduinen. Eventueel liggen de resten onder een antropogeen 

ophogingsdek of bouwvoor.

De archeologische resten kunnen zich manifesteren als een vondstlaag, grondsporen 

en/of een strooiing van artefacten, zowel organisch (botmateriaal, houtskool etc.) als 

anorganisch (aardewerk, steen, glas). 

De mogelijke conservering van organische archeologische resten is afhankelijk van 

de diepteligging (boven of onder het grondwaterniveau) naar verwachting matig tot 

goed. De gaafheid van de archeologische resten (sporen en vondsten) is afhankelijk 

van de mate van verstoring van de potentiële archeologische niveaus. Hierover is 

echter geen informatie gevonden. Wel is het aannemelijk dat het hoogste potentiële 
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bewoningsniveau geheel of gedeeltelijk is opgenomen in de geroerde bovengrond/

bouwvoor en dat deze mogelijk is verstoord bij de bouw van het schoolgebouw. Op dit 

niveau zullen eventuele archeologische resten vooral uit grondsporen bestaan.
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Verkennend en karterend 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, 

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

archeologische verwachtingswaarde, en (3) het opsporen van vondsten die duiden op 

de aanwezigheid van een vondstrijke vindplaats.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

- Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

- Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

- Zijn er archeologische vondsten (indicatoren) die duiden op de aanwezigheid van een 

vondstrijke vindplaats?

- Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting?

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 3.3, de richtlijnen voor booronderzoek 

van de gemeente Leidschendam-Voorburg en de Leidraad Karterend Booronderzoek. 

Het verkennend en karterend onderzoek is gecombineerd uitgevoerd. Gezien de 

beperkte omvang van het plangebied en de brede archeologische verwachting is, 

conform de leidraad, gekozen voor zoekoptie E. Gezien de beperkingen door de 

grondwaterstand is de boordiameter teruggebracht, maar is het aantal boringen wel 

vergroot. Hiervoor zijn 8 boringen geplaatst in een gelijkbenig driehoeksgrid van 8 bij 

10 meter. De locatie van de boringen en de hoogte van het maaiveld is vastgelegd met 

behulp van een Differential Global Positioning System (DGPS)..

De boringen zijn tot ca. 120 cm –Mv uitgevoerd met een Edelmanboor met een 

diameter van 12 cm. Daarna is vanwege het grondwater verder gewerkt met een 

zuigerboor met een diameter van 4 cm tot op een diepte van maximaal 3 m. Vanwege 

het losse zand en de hoge grondwaterspiegel bleek het niet mogelijk om alle boringen 

tot deze diepte door te zetten. De boringen zijn in het veld beschreven volgens de 

Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de NEN5104 

norm. Alle intacte bodemlagen zijn gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 

mm. De boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport.

Bovengenoemde methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw 

en het opsporen van vindplaatsen met een vondstlaag of vondststrooiing (vnl. 

nederzettingen). Karterend booronderzoek is doorgaans minder geschikt voor 

vindplaatsen die alleen bestaan uit grondsporen (afgetopte vindplaatsen).

3
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3.3 Resultaten

De profielopbouw binnen het plangebied is vrij eenvormig. Alleen de diepteligging 

van de top van de verschillende lagen vertoont enige variatie tussen de boringen. 

Deels is dit verklaren door de vaak geleidelijke overgangen van de verschillende 

lithologische pakketten. Deels wordt dit ook veroorzaakt door een zekere mate van 

onnauwkeurigheid waarmee de diepteligging van de lagen kan worden bepaald 

aan de hand van het monster uit de zuigerboor, als gevolg van een zekere mate van 

compressie.

De basis van het profiel bestaat uit (licht)grijs, zwak siltig tot matig siltig, matig 

fijn zand. Het pakket is kalkrijk, bevat schelpengruis en soms een enkel compleet 

exemplaar van een klein schelpje. In enkele gevallen is de top van dit pakket zwak tot 

matig humeus, nergens is echter sprake van een echte vegetatiehorizont. Dit pakket 

is geïnterpreteerd als een strandwal, behorend tot het Laagpakket van Zandvoort van 

de Naaldwijk Formatie. De top van dit pakket bevindt zich tussen 0,60 en 1,8 m –Mv 

(0,92-2,18 m –NAP).

Het hiervoor beschreven pakket gaat naar boven toe geleidelijk over in een tevens 

overwegend grijs pakket zwak siltig tot matig siltig, matig fijn zand. Dit pakket is 

echter kalkloos en bevat geen schelpenresten. Wel komen dunne trajecten bruin of 

bruin gevlekt zand voor, veroorzaakt door humus-en/of ijzerinspoeling. Dit pakket 

wordt geïnterpreteerd als de Oude Duinafzettingen, tevens behorend tot het 

Laagpakket van Zandvoort. De top van dit pakket bevindt zich tussen 0,05 en 1 m –Mv 

(0,42-1,4 m –NAP).
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Figuur 3.1 
Boorpuntenkaart met boornummers.
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Hierop bevindt zich met een erosieve/abrupte overgang een pakket donkerbruingrijs 

matig siltig to zwak siltig, matig fijn zand. In het zand zijn bouwpuinfragmenten 

aangetroffen, waaronder enkele fragmenten baksteen. Deze laag kan vermoedelijk 

worden geïnterpreteerd als de oude bouwvoor. In de meeste gevallen bevindt zich op 

deze laag nog een dun pakket zwak siltig, matig fijn zand met veel schelpen die moet 

zijn opgebracht als ‘bouwzand’. In een enkel geval is deze laag afwezig, of vermengd 

met de oude bouwvoor. De dikte van het pakket met bouwvoor en ophogingszand 

varieert tussen de 0,05 en 1 m.

De grondwaterstand bevond zich op ca. 0,4-0,5 m –Mv. Nergens zijn archeologische 

indicatoren aangetroffen. 
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Conclusie

4.1 Conclusie

Het booronderzoek heeft aangetoond dat er zich, conform de verwachting, een 

strandwal en duin in de ondergrond bevindt. De gespecificeerde archeologische 

verwachting die op basis van het bureauonderzoek is opgesteld blijkt grotendeels te 

kunnen worden bevestigd en kan enigszins worden aangescherpt.

- Er zijn tijdens het booronderzoek geen verstoringen aangetroffen, behalve de 

geroerde bovenlaag (bouwvoor).

- Er zijn geen eenduidige vegetatiehorizonten (oude maaiveldniveaus) aangetroffen.

- Er zijn geen vondstlagen aangetroffen. Eventuele archeologische niveaus zullen 

vermoedelijk uit grondsporen bestaan. 

De bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting is in beknopte vorm 

weergeven in Tabel 4.1.

Het karterend booronderzoek heeft geen vondsten of archeologische indicatoren 

opgeleverd. Vindplaatsen met alleen grondsporen zijn echter moeilijk of niet op te 

sporen door middel van booronderzoek. 

Eigenschap Verwachting

Datering midden-neolithicum tot middeleeuwen (hoge verwachting)
Nieuwe tijd (lage verwachting)

Complextype alle mogelijke complextypen, waarschijnlijk vondstarm .

Omvang groter dan het plangebied

Diepteligging vanaf de onderkant van de geroerde lagen (0,05-1 m –Mv; 0,42-1,40 m –NAP) 
tot in de top van de strandwal (0,60-1,8 m –MV; 0,92-2,18 m –NAP). Eventuele 
sporen zijn vanaf dit niveau nog dieper ingegraven.

Gaafheid en conservering matig tot goed

Locatie gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken grondsporen en alle soorten mobilia; vondstarm, geen vondstlaag of vegetatie-
horizont

Mogelijke verstoringen niet verwacht (alleen de top van het duin)

4.2 Advies

Op basis van het bureau- en booronderzoek is een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld die aangeeft dat er in het plangebied mogelijk vondstarme 

vindplaatsen zonder vegetatiehorizont aanwezig zijn. Dergelijke vindplaatsen die 

overwegend uit grondsporen bestaan zijn moeilijk of niet op te sporen door middel 

van booronderzoek. Proefsleuvenonderzoek is in dat geval de meest geschikte 

prospectiemethode. Gezien het beperkte oppervlak van de bouwput, de aanwezigheid 

van heipalen en de hoge grondwaterstand is deze methode om civieltechnische 

redenen echter moeilijk uitvoerbaar.

Geadviseerd wordt daarom om de heipalen niet of op een archeologievriendelijke wijze 

te verwijderen. Een archeologie vriendelijke werkwijze is bijvoorbeeld het uittrekken 

in plaats van uitgraven van de heipalen. Indien het toch noodzakelijk blijkt te zijn om 

de heipalen uit te graven, wordt geadviseerd het uitgraven onder archeologische 

begeleiding te laten uitvoeren. Het betreft dan een archeologische begeleiding 

Tabel 4.1 
Bijgestelde gespecificeerde archeologische 
verwachting.

4
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conform Protocol Opgraven18. Het waarderend vooronderzoek wordt dan feitelijk 

overgeslagen. Op deze manier kunnen eventueel aanwezige archeologische resten 

direct worden gedocumenteerd. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de 

hoge grondwaterstand. Bij voorkeur vindt de ontgraving plaats met de aanwezigheid 

van bronbemaling.

Voor een dergelijke begeleiding is een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk. De begeleiding dient te worden uitgevoerd 

door een bedrijf of instantie in het bezit van een opgravingsvergunning (of 

certificering.

18  KNA 3.3, Protocol 4007. Archeologische Begeleiding, 3-4.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering onderzoeksgebied (onderzoeksgebied in rood, bron luchtfoto: 

PDOK 2014).

Figuur 1.3 Omstandigheden ten tijde van het booronderzoek.

Figuur 2.1 Uitsnede uit de geomorfologische kaart (Alterra).

Figuur 2.2 Archeologische beleidskaart gemeenten Leidschendam-Voorburg, 

Wassenaar en Voorschoten met de locatie van het plangebied omcirkeld.

Figuur 2.3 Archis waarnemingen (stippen) en onderzoeken (blauwe lijnen) en 

AMK-terreinen (paars) met de locatie van het plangebied (rood kader) op de IKAW 3e 

generatie (Bron: RCE).

Figuur 2.4 Het plangebied geprojecteerd op de Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan 

Veur, Zuid Holland, sectie B, blad 01 (bron: Kadaster).

Figuur 2.5 Uitsnede uit de Topografische Militaire Kaart ca. 1850 met het plangebied in 

rood (bron: Kadaster).

Figuur 2.6 Uitsnede van het Bonneblad ca. 1900-1925 (bron: Kadaster).

Figuur 2.7 Tijdstabel.

Figuur 3.1 Boorpuntenkaart met boornummers.

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 4.1 Bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting.
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Bijlage 1 Boorkolommen

boring: LLE38-1
beschrijver: PG/RN, datum: 25-7-2016, X: 87.600,30, Y: 456.482,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,29, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, provincie: Zuid-Holland, gemeente: 
Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Leidschendam, opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs, uitvoerder: Archol

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

10 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin

30 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool

50 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 220 cm -Mv / 2,49 m -NAP

boring: LLE38-2
beschrijver: PG/RN, datum: 25-7-2016, X: 87.605,90, Y: 456.474,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,40, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, provincie: Zuid-Holland, gemeente: 
Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Leidschendam, opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

15 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: oude duinafzettingen

100 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 245 cm -Mv / 2,85 m -NAP
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boring: LLE38-3
beschrijver: PG/RN, datum: 25-7-2016, X: 87.611,35, Y: 456.467,48, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,35, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, provincie: Zuid-Holland, gemeente: 
Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Leidschendam, opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin

35 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig geoxideerd

60 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen

120 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude duinafzettingen

140 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

190 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, schelp compleet marien, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Opmerking: nonnetje of strandschelp; strandwal/vlakte?

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,35 m -NAP

boring: LLE38-4
beschrijver: PG/RN, datum: 25-7-2016, X: 87.612,57, Y: 456.475,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,32, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, provincie: Zuid-Holland, gemeente: 
Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Leidschendam, opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn

60 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

140 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkarm, interpretatie: oude strandafzettingen

162 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 180 cm -Mv / 2,12 m -NAP
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boring: LLE38-5
beschrijver: PG/RN, datum: 25-7-2016, X: 87.608,52, Y: 456.481,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,31, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, provincie: Zuid-Holland, gemeente: 
Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Leidschendam, opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, blauwgrijs, matig fijn, schelp compleet marien
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, veel hout, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen

90 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,81 m -NAP

boring: LLE38-6
beschrijver: PG/RN, datum: 25-7-2016, X: 87.621,24, Y: 456.474,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,42, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, provincie: Zuid-Holland, gemeente: 
Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Leidschendam, opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

5 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig geoxideerd
Opmerking: top duin

50 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Opmerking: humeus niveau

80 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig geoxideerd
Opmerking: humeus niveau

110 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 2,42 m -NAP
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boring: LLE38-7
beschrijver: PG/RN, datum: 25-7-2016, X: 87.615,97, Y: 456.482,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,34, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, provincie: Zuid-Holland, gemeente: 
Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Leidschendam, opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelp compleet marien
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

5 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

35 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,84 m -NAP

boring: LLE38-8
beschrijver: PG/RN, datum: 25-7-2016, X: 87.612,68, Y: 456.486,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,38, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: braak, provincie: Zuid-Holland, gemeente: 
Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Leidschendam, opdrachtgever: Stichting Lucas Onderwijs, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkarm, interpretatie: oude strandafzettingen

200 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

225 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

230 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,88 m -NAP




