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Samenvatting

Tussen 18 en 21 september 2017 heeft Archol bv een archeologisch Inventariserend 

Veldonderzoek d.m.v. proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Vlindertuin 

binnen het plangebied Duivenvoorde-corridor te Leidschendam. Dit plangebied 

wordt ontwikkeld, waarbij in het zuidelijk deel van de locatie Vlindertuin woningbouw 

gepland is. Het onderzoeksgebied ligt op het hoogste deel van de strandwal 

waarop ook Leidschendam en Voorburg gelegen zijn. Haaks op de strandwal zijn 

vier proefsleuven gegraven tot een diepte van 2,0 – 2,2 m -Mv. In de ondergrond 

bevinden zich tot ten minste een diepte van 2,2 m beneden maaiveld duinafzettingen. 

Het bovenste deel van het duin is ten behoeve van de tuinbouw in de 19e eeuw 

geëgaliseerd, waardoor eventueel aanwezige archeologische resten op de top van 

het duin zijn verdwenen. Ook op diepere niveaus binnen de duinafzettingen zijn geen 

vondsten of sporen aangetroffen.

Vanwege het ontbreken van archeologische vindplaatsen adviseert Archol de 

gemeente Leidschendam-Voorburg geen vervolgonderzoek uit te laten voeren en 

de dubbelbestemming archeologie van de locatie te verwijderen. Het noordelijk deel 

van de locatie Vlindertuin wordt niet herontwikkeld en is zodoende niet onderzocht. 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek in het zuidelijke deel van 

het terrein lijkt de kans op het aantreffen van archeologie in het noordelijk deel te 

verwaarlozen. Archol adviseert deze bijgestelde verwachting mee te wegen bij besluit 

over eventueel onderzoek bij toekomstige ontwikkeling van dit terrein.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Leidschendam-Voorburg is voornemens binnen het gebied van de 

Duivenvoorde-corridor een aantal deelgebieden te ontwikkelen voor woningbouw. 

Naast de verstoringen die gepaard gaan met de bouw van de woningen, vinden er in 

het gebied grondroerende werkzaamheden plaats voor de aanleg van infrastructuur 

zoals wegen, rioleringen, kabels en leidingen. Ook worden bomen aangeplant en 

mogelijk ook nieuwe watergangen gegraven. Voor de realisatie van deze plannen 

dient er een nieuw (ontwikkelingsgericht) bestemmingsplan te worden opgesteld. Ten 

behoeve van dat plan dienen de archeologische waarden binnen het plangebied te 

worden vastgesteld.

Dit rapport heeft betrekking op het waarderende- archeologisch 

proefsleuvenonderzoek dat is uitgevoerd op de locatie Vlindertuin (locatie 

Cluster-Zuid). Doel van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek was het vaststellen van 

de archeologische waarden in het gebied. 

1.2 Onderzoeksgebied

De locatie Vlindertuin betreft een terrein van 1,8 ha ten noorden van de 

Veursestraatweg (195B), aan de noordrand van Leidschendam (Figuur 1.1). Op het 

terrein bevindt zich een bedrijventerrein in het noordelijk deel (de Vlindertuin) en een 

strook grasland ten zuidwesten daarvan. Ter plaatse van het grasland is nieuwbouw 

gepland (Figuur 1.2). Dit deel omvat ca. 8.400 m2 en is als onderzoeksgebied 

aangemerkt voor het proefsleuvenonderzoek.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied Leidschendam 
Duivenvoorde-corridor, locatie Vlindertuin.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

en 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. Op basis van de resultaten van het 

bureauonderzoek wordt een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. 

Voor de locatie Vlindertuin is de verwachting dat archeologische resten kunnen worden 

aangetroffen die dateren vanaf het midden-neolithicum (3.500 v. Chr.) tot 1900.1 Deze 

verwachting is mede gebaseerd op een in 2014 uitgevoerd verkennend booronderzoek 

(IVO-o).2 Om eventueel aanwezige vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen 

1  Jongste 2016.
2  Jansen & Van Eijk 2014.

Figuur 1.2 
Overzicht van de locatie Vlindertuin (rode lijn) 
met daarbinnen de voorgenomen ingrepen  in 
het zuidelijk deel (grijs) en de locatie van de 
vlindertuin in het noordelijk deel va het ter-
rein (bron: Jongste 2017, 5).
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(karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende fase), is 

aanvullend onderzoek nodig. Proefsleuvenonderzoek  (IVO-p) is één van de methodes 

die hiervoor kan worden toegepast. Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een 

IVO-p, karterende fase. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op basis van 

het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. 

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen (PvE) 

opgesteld, met daarin de eisen waaraan het onderzoek moet voldoen.3 Het veldwerk 

is conform dit PvE uitgevoerd door een team van Archol (Tabel 1.2), bestaande uit 

een (senior-archeoloog) veldwerkleider en twee veldarcheologen. Het team is hierbij 

vanuit kantoor ondersteund door een (senior-archeoloog) projectleider. De gemeente 

Leidschendam-Voorburg heeft bij het project zowel de rol van opdrachtgever als 

bevoegd gezag. De gemeente heeft daarbij gekozen om een directievoerder aan te 

stellen voor de inhoudelijke en contractuele begeleiding van het werk (Tabel 1.1).

Soort onderzoek: karterend- en waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-
p)

Projectnaam: Duivenvoorde-Corridor, locatie Cluster Zuid

Archolprojectcode: LDC1731

Archis-zaaknummer: 4561445100

Opdrachtgever: Projectorganisatie Duivenvoordecorridor
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Directievoering: Dr. P.F.B. Jongste (Jongste Projectmanagement & Advies)

Bevoegd gezag: Gemeente Leidschendam-Voorburg (drs. A.A. Roeloffs)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 18-21 september 2017 

Rapport gereed: 28-09-2017

Versie 1.0 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leidschendam-Voorburg

Plaats: Leidschendam

Toponiem: Duivenvoorde-Corridor

Coördinaten gebied: ZW: 88.494/ 457.444
ZO: 88.573/ 457.151
NO: 88.448/ 457.631
NW: 88.375/ 457.541

Oppervlakte plangebied: Ca. 1,8 ha  

Oppervlakte onderzoeksgebied: Ca. 8.400 m2

Huidig grondgebruik: Grasland

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

Geomorfologie: Strandwal en lage duinen

Bodem: Beekeerd of meerveengronden

Naam Functie Bedrijf

Drs. T.A. Goossens projectleider Archol bv

J. van der Leije MA veldwerkleider Archol bv

Drs. I.M. van Wijk veldarcheoloog Archol bv

B. Cornelisse MA veldarcheoloog Archol bv

3  Jongste 2017.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Onderzoekskader

2.1 Landschappelijk kader4

Het gebied maakt deel uit van de kuststrook van West-Nederland, dat onder invloed 

van de zeespiegelstijging gedurende het Holoceen (vanaf ca. 10.000 v. Chr.) is ontstaan. 

In de vroegste fase moeten de eerste duinen al zijn gevormd, maar deze werden door 

de snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca. 7.000 v. Chr.) weer afgebroken.5 

Aan het begin van het Subboreaal (ca. 4.000 v. Chr.) bereikte de zee zijn maximale 

uitbreiding en kon de kust zich in westelijke richting uitbouwen. Ter plaatse van het 

plangebied is sprake van een complex van strandwallen (Formatie van Naaldwijk, 

laagpakket van Zandvoort) bedekt met, of bestaande uit duinen (zogenaamde Oude 

Duinen; Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl) met tussen de strandwallen 

laaggelegen strandvlakten. Deze oudste strandwallen dateren vanaf ca. 3.500 v. 

Chr. Het onderzoeksgebied bevindt zich op de meest oostelijke en daarmee oudste 

strandwal in dit deel van de Nederlandse kust. Het huidige centrum van Leidschendam 

en Voorburg is eveneens op deze strandwal gelegen (Figuur 2.1). Vanaf 2000 v. 

Chr. vond in het gebied geen sedimentatie vanuit zee meer plaats. In deze periode 

kwam in de lagere delen van het gebied (de strandvlakten) veen tot ontwikkeling. 

Uiteindelijk raakten ook delen van de strandwallen zelf met veen bedekt, totdat dit in 

het eerste millennium n. Chr. weer weggeslagen werd toen de zee door verschillende 

stormvloeden weer toegang kreeg tot het gebied. De ontwatering van het veengebied 

verbeterde hierdoor en dit leidde tot een toenemende mariene invloed, waardoor 

op het veen een laag klei werd afgezet (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Walcheren). Vanuit de mondingsgebieden van de Rijn en Maas vormden zich 

getijdenkreken die zich tot ver in het achterland ontwikkelden tot in ieder geval het 

gebied Leidschendam-Rietvinklaan ten zuiden van het onderzoeksgebied. Ook ten 

noorden van het onderzoeksgebied is een getijdekreek aangetroffen. 

Met name vanaf het begin van de 20e eeuw is het strandwallengebied op grote 

schaal geëgaliseerd en omgezet. De meest ingrijpende verstoring van het landschap 

heeft vermoedelijk plaatsgevonden op de hogere delen va de strandwallen en de 

oude duinen. Deze zijn deels afgegraven en veelal geëgaliseerd ten behoeve van 

tuinbouw. Om de bodem te verbeteren wordt de methodiek van het stomen van de 

grond gebruikt om de bodem te verbeteren. Dit leidt niet tot fysieke verstoring van de 

bodem, maar de (chemische) bodemsamenstelling verandert hierdoor. Archeologische 

cultuurlagen en sporen zijn daardoor niet meer herkenbaar.6 

Gedurende het uitgevoerde booronderzoek zijn binnen het huidige onderzoeksgebied 

tien boringen geplaatst. Op basis van deze boringen is vastgesteld dat de ondergrond 

van het onderzoeksgebied uit duinzand bestaat. De top van dit duinzand is opgenomen 

in de bouwvoor en mogelijk is een deel van het oorspronkelijke duinzand afgegraven 

of is geëgaliseerd. In het duinzand zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de 

aanwezigheid van overstoven niveaus in de vorm van vegetatiehorizonten of venige 

lagen.7 

4  Overgenomen uit Jongste 2016 & Jongste 2017.
5  Berendsen 2004.
6  Jansen & Van Eijk 2014, 17.
7  Jansen & Van Eijk 2014, 26.
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2.2 Archeologisch kader

Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Leidschendam-

Voorburg geldt er voor de locatie Vlindertuin en de omgeving een hoge archeologische 

verwachting voor vindplaatsen vanaf het (midden-)neolithicum (Figuur 2.2). Uit de 

omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele vindplaatsen bekend uit deze vroege 

periode. Te Voorschoten Boschgeest en Leidschendam-Voorburg-Diaconessenhuis 

is nederzettingsafval uit het midden- en laat neolithicum gevonden langs de flanken 

van de strandwal.8 Ook van Leidschendam Prinsenhof is een nederzettingsterrein uit 

de midden- tot laat neolithicum bekend.9 Daarnaast zijn er nog enkele vindplaatsen 

met een wat ruimere datering: Voorschoten Donk van Stein10, Wassenaar Groenendaal 

Golfbaan11 en Leidschendam-West Vlietweg.12 

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn twee relevante vindplaatsen uit de 

Nieuwe tijd bekend. Kasteel Duivenvoorde13 en buitenplaats Noorthey.14 In het kader 

van de ontwikkelingen van de Duivenvoorde Corridor is in 2016 een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij archeologische resten van Noorthey 

zijn aangetroffen. Deze vindplaats bevindt zich ca. 360 m ten westen van de locatie 

Vlindertuin. Op het terrein werden ook prehistorische resten verwacht, maar deze zijn 

niet aangetroffen, waarschijnlijk door de verstoring van de duintop. 15

8  Archisnummer: 24079; Westerheem 1956.
9  Archisnummer: 45538; Hamburg 2005.
10  Archisnummer: 33818.
11  Archisnummers: 8578, 24093.
12  Tussen vliet en strandwal 1998, 14.
13  AMK-terrein 4060; Archisnummers: 21677-21680.
14  Horssen 2013; Goossens in voorbereiding.
15  Goossens in voorbereiding.
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart (bron: Alterra).
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Figuur 2.2 
Uitsnede van de IKAW (Indicatieve Kaart van 
Archeologische Waarden) met de locatie van 
relevante vindplaatsen in de omgeving van 
het onderzoeksgebied. De zwarte ster geeft 
de locatie van het onderzoeksgebied aan.
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Onderzoeksmethodiek

3.1 Doelstelling

Karteren: Doel van het onderzoek is het vaststellen of zich binnen de begrenzing van 

het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen bevinden. 

Waarderen: Indien er een vindplaats aanwezig is, dienen voldoende gegevens ten 

aanzien van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de vindplaats verzameld te 

worden. Hierbij dienen de aard, ouderdom, omvang, gaafheid en conservering te 

worden beschreven.16

3.2 Vraagstelling

De vraagstelling voor een IVO-proefsleuven betreft het toetsen van de gespecificeerde 

archeologische verwachting. Daarnaast richt de vraagstelling van dit IVO–p zich 

op de locatie en verspreiding op de onderzoekslocatie van archeologische resten, 

alsmede de waardering ervan. Hiervoor zijn er vragen in dit PvE opgenomen die het 

mogelijk maken de vindplaats te waarderen, conform de KNA-leidraad ‘Standaard 

Archeologische Monitoring’.

3.3 Onderzoeksvragen

In het PvE zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld:17

Deelvragen bodemkunde
1. Wat is de geo(morfo)logische en stratigrafische opbouw van de ondergrond in de 

verschillende delen van het onderzoeksgebied?

2.  Bevinden zich in het onderzoeksgebied afzettingen die in verband kunnen worden 

gebracht met antropogene aanwezigheid?

3. Zo ja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en NAP bevinden deze zich?  

4. In hoeverre is de bodemopbouw nog intact? Beschrijf de aard en mate van verstoring 

en het verwachte effect hiervan op een eventuele vindplaats.

5. Onder welke omstandighedenheden en condities zijn de natuurlijke en antropogene 

bodemhorizonten gevormd.

6. Indien er sedimentatie heeft plaatsgevonden, wat is hiervan het verwachte effect op 

een eventuele vindplaats. (Bijvoorbeeld afdekking door overstuiving, veengroei, etc.)

7. In hoeverre en waar is er sprake van hiaten in de stratigrafie van het duin- en 

strandwalpakket?

8. Zijn er erosieve zones aan te merken in het ruimtelijke beeld van het duin- en strand-

wallandschap? En zo ja, tot welke diepte reiken deze erosieve zones?

9. In hoeverre komen de resultaten van het vooronderzoek overeen/verschillen deze met 

de resultaten van onderhavig onderzoek?

10. Wat betekenen de resultaten van het veldonderzoek voor de gespecificeerde 

archeologische verwachting zoals deze is geformuleerd in het bureau- en of 

booronderzoek? En in welk opzicht kan op basis hiervan de gespecificeerde 

archeologische verwachting worden bijgesteld?

11. In hoeverre komen de resultaten van het proefsleuven onderzoek overeen met het 

bureau- en booronderzoek?

16  Jongste 2017, 16.
17  Jongste 2017, 17-19.
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Indien sprake is van een vindplaats
12. Op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP zijn de archeologische 

indicatoren aangetroffen?

13. In hoeverre zijn de archeologische indicatoren in verband te brengen met 

aanwezige of verdwenen bodemhorizonten?

14. Wat is de horizontale ruimtelijke spreiding van de archeologische 

indicatoren? Zijn er erosieve zones aan te merken in het ruimtelijke beeld van 

de aanwezige archeologische vindplaatsen?

15. Wat is de aard en ouderdom van de indicatoren?

16. Behoren de indicatoren tot een of meerdere vindplaatsen?

17. Welke categorieën vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate.

De onderstaande onderzoeksvragen dienen zoveel mogelijk per vindplaats te worden

beantwoord:

•  Aard

•  Complextype(en)

•  Omvang

•  Datering van tot

•  Gaafheid van de archeologische sporen

•  Aanwezigheid van structuren

•  Aanwezigheid vondststrooiing?

•  Aard van de vondsten

•  Vondstdichtheid per m2

•  Aard van de sporen

•  Spoordichtheid in aantal per m2

•  Aanwezigheid archeologische laag?

•  De mate van conservering van deze vindplaats (fysieke en inhoudelijke kwaliteit, 

voor het bepalen van de fysieke kwaliteit zie ook PS 02)

•  Toelichting

18. Welke uitspraken kunnen op basis van de aangetroffen archeologische resten worden 

gedaan over de activiteiten die op de onderzoekslocatie plaatsvonden en de eventuele 

ontwikkelingen daarin?

19. Zijn absolute dateringen van afzettingen en bewoningssporen mogelijk?

20. Wat betekent de aanwezigheid van de vindplaats(en) voor de gespecificeerde 

archeologische verwachting zoals deze is geformuleerd in het bureau- en of 

booronderzoek? En in welk opzicht kan op basis hiervan de gespecificeerde 

archeologische verwachting worden bijgesteld?

21. Wat is de waarde van de vindplaats(en)? Conform KNA-bijlage IV ‘Waarderen van 

vindplaatsen’?

22. Wat kunnen deze waarden bijdragen aan de kennis van de bewonings- en gebruiksge-

schiedenis, bewonings-en gebruikscontinuïteit en locatiegebruik van het plangebied en 

zijn directe omgeving?

23. Hoe past de nieuwe vindplaats in het beeld van de reeds bekende gelijktijdige 

vindplaatsen/archeologische resten in de directe en wijde omgeving van de onder-

zoekslocatie?

24. Hoe past de nieuwe vindplaats ten opzichte van oudere en jongere vindplaatsen/

archeologische resten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie in kwestie?

25. Hoe past de nieuwe vindplaats in het beeld van de bewoning en/of het landgebruik 

t.o.v. de regionale en provinciale context uit onderhavige periode?

26. Hoe verhouden de aangetroffen archeologische resten zich tot vergelijkbare 

complexen in de (wijde) omgeving (inhoudelijke kwaliteit)?
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27. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische waarden (gaafheid en 

conserveringsgraad)? Zie ook PS 02.

28. Welke aanwijzingen zijn er dat de nieuwe vindplaats zich uitstrekt buiten het 

onderzochte terrein? Kan op basis van de resultaten van dit IVO–p worden 

aangegeven of de vindplaats centraal of perifeer is geraakt/doorsneden en zo ja, op 

grond waarvan? In welke richting(en) strekt de vindplaats zich vermoedelijk verder 

uit?

29. In hoeverre komen de resultaten van het proefsleuven onderzoek overeen met het 

bureau- en booronderzoek?

30. In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door de toekomstige plan-

ontwikkeling?

31. Welke mogelijkheden (denk ook aan bufferzone, grondwaterpeil, planologische 

inpassing) zijn er tot het behoud in situ van de vindplaats (Zie ook KNA-leidraad 

‘Standaard Archeologische Monitoring’)

32. Is vervolgonderzoek nodig en zo ja, zijn er voor vervolgonderzoek technische 

beperkingen te voorzien?

33. Hoe kunnen de eventueel aan te treffen resten geplaatst worden in het grotere 

onderzoekskader (POA en NOaA) en hoe kunnen ze bijdragen tot een Gemeentelijke 

Onderzoeksagenda?

Bij prehistorische resten
34. In welke landschappelijke omgeving vond de bewoning plaats?

35. Welke aanwijzingen zijn er voor exploitatie van voedselbronnen en ander economisch 

gebruik ter plaatse van of in de directe omgeving van de vindplaats?

Bij (post)middeleeuwse resten
36. Welke aanwijzingen zijn er voor vroeg- en laatmiddeleeuwse bewoning?

37. Hoe manifesteert deze bewoning zich?

38. In hoeverre is sprake van continuïteit van bewoning vanaf de Romeinse tijd tot in de 

vroege- en late middeleeuwen?

39. Hoe manifesteert de bewoning zich gedurende de late middeleeuwen en nieuwe tijd en 

in hoeverre verschilt deze van die in de vroege middeleeuwen?

3.4 Strategie veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd conform de vigerende versie van de KNA (4.0) en de 

richtlijnen in het PvE. Het onderzoek is opgedeeld in een karterende fase (fase 1) en 

een waarderende fase (fase 2). Voor fase 1 is uitgegaan van een dekkingspercentage 

van 6%. Dit komt overeen met 504 m2 karterende proefsleuven. Er zijn in elke putten 

twee vlakken gedocumenteerd: 

· Vlak 1 direct onder de bouwvoor, in de top van de onverstoorde duinafzettingen. 

· Vlak 2 tussen 2,0 en 2,2 m beneden maaiveld. Dit is de maximale ontgravingsdiep-

te geweest en het vlak diende als een controlevlak om eventuele bodemhorizonten 

en archeologische lagen binnen het pakket duinzand op te sporen. Omdat 

dergelijke lagen niet aangetroffen zijn, zijn er niet meer vlakken gedocumenteerd 

tussen vlak 1 en de maximale ontgravingsdiepte. 

Er zijn vier proefsleuven aangelegd van 30 m lang, waarbij voor vlak 1 een breedte van 

6 m aangehouden is (Figuur 3.1). Vanwege de veiligheid zijn de putten met schuin talud 

aangelegd, waarbij onderin de proefsleuven een breedte van tenminste 4 m is bereikt. 

Dit heeft geleidt tot een totaal onderzocht oppervlak van 864 m2 voor vlak 1 en 572 m2 

voor vlak 2.
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Voor fase 2 was 84 m2 gereserveerd. Omdat fase 1 echter geen archeologische resten 

heeft opgeleverd, zijn er geen uitbreidingen gegraven.

3.5 Methodiek veldonderzoek

Vanwege de grondwaterstand (tussen 0,3 en 0,8 m –Mv) is er voorafgaand aan het 

graven van de proefsleuven bronnering aangebracht. In eerste instantie is er langs alle 

proefsleuven één streng met filters aangebracht. Vanwege de hevige regenval in de 

dagen voorafgaand aan het onderzoek en vanwege de sleufbreedte van 6 m bovenin 

bleek dit echter niet afdoende. Er is daarom voor gekozen ook langs alle ovrige lange 

zijden van de sleuven strengen met filters aan te brengen. Op deze manier konden de 

putten onder droge omstandigheden onderzocht worden.

De proefsleuven zijn gegraven met een rupskraan voorzien van een twee meter brede 

gesloten bak. Er zijn in elke proefsleuf twee vlakken aangelegd en gedocumenteerd. 

Bij de vlakaanleg is elke haal manueel en met de metaaldetector gecontroleerd 

op vondsten. Na de aanleg van een vlak zijn de sporen aangekrast, genummerd, 

gefotografeerd, ingemeten (GPS) en beschreven (zie de sporenlijst in bijlage 1). Tevens 

zijn NAP-hoogtematen genomen van het sporenvlak en het maaiveld. Een selectie van 

de sporen is gecoupeerd met het oog op de waardering van de vindplaats. Alle coupes 

zijn gedocumenteerd door middel van een foto; de kenmerken zijn daarbij beschreven 

in de database. Vondsten zijn per context (spoor, vulling, bodemlaag) verzameld 

(zie de vondstenlijst in bijlage 2). Alle vondsten uit lagen zijn verzameld in vakken 

van 4 bij 4 m. Na afloop van het veldwerk zijn de vondsten gewassen, gesplitst per 

materiaalcategorie en vervolgens geteld en gewogen en ingevoerd in de database. 

Tijdens het onderzoek zijn twee monsters genomen, beide van natuurlijke lagen. Eén 
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Figuur 3.1 
Overzicht van de aangelegde proefsleuven 
met de locaties van de gedocumenteerde 
profielen (zwarte lijnen).
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monster is verzameld uit een humeus laagje in het duinzand in put 2 (v.3), het tweede 

monster is uit een veenbrok in put 3 genomen (v.4). Vanwege het ontbreken van 

archeologische resten zijn de monsters niet gewaardeerd en/of geanalyseerd.

Om inzicht te krijgen in de landschappelijke opbouw is van elke put één van de 

lengteprofielen gedocumenteerd. Om dit veilig te kunnen doen, zijn de profielsleuven 

met behulp van een kantelbak met eens schuin talud gegraven. De bodemprofielen zijn 

gefotografeerd, getekend en lithogenetisch beschreven conform de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

De bodemopbouw in het onderzoeksgebied komt overeen met de situatie zoals 

beschreven in het uitgevoerde booronderzoek.18 De bovenste ca. 40 cm van de 

bodem bestaat uit een donkergrijsbruine, licht humeuze bouwvoor (S5000). Hieronder 

bevinden zich de onverstoorde duinafzettingen (S5030), waarbij de overgang tussen 

bouwvoor en het duinzand erosief is. De duinafzettingen bestaan uit een pakket 

lichtbeigegrijs zwak siltig zand met lichte roestkleuring (Figuur 4.2). Bovenin is het 

profiel ontkalt, maar naar onder toe is het zand kalkrijk. In het duinzand is gelaagdheid 

herkenbaar. Vaak is er sprake van schuine gelaagdheid, waarbij de lagen naar boven 

toe in de bouwvoor in verdwijnen. Gezien deze schuine gelaagdheid heeft het 

onderzoeksgebied oorspronkelijk waarschijnlijk een duidelijk reliëf gehad, dat door 

aftopping en egalisering verdwenen is. Momenteel ligt het maaiveld overal tussen 0,0 

en 0,1 m – NAP (Figuur 4.1).

 Onder de duinafzettingen bevindt zich de strandwal, maar deze is binnen het bereik 

van de proefsleuven niet aangetroffen. De strandafzettingen zijn over het algemeen 

te onderscheiden van het duinzand door een grovere textuur en de aanwezigheid van 

schelpgruis of –fragmenten. Opvallend is dat dergelijke afzettingen hier en daar wel 

zijn aangetroffen in kleine ‘patches’ met een doorsnede van maximaal 30 cm. Deze 

vlekken bevonden zich onderin de werkputten (1,8 – 2,3 m –NAP/ 2,0 – 2,2 m –Mv). 

Naar beneden toe gingen deze vlekken van grover zand met schelpgruis echter niet 

over in een pakket strandafzettingen (gecontroleerd met de schop). Onderin put 3 zijn 

daarnaast ook twee kleine vlekken van donkerbruin kleiig veen gevonden. De grootste 

vlek meet 30 x 40 cm en is slechts 3 cm dik. Waarschijnlijk betreffen het van elders 

losgeslagen stukken veen die gedurende een overstroming van het duin tussen het 

zand zijn blijven liggen.

Op één locatie is binnen het duin een vegetatiehorizont waargenomen (oostzijde 

put 2; Figuur 4.3). Het betreft een grijsbruine band van maximaal 10 cm dik, met 

een gelaagde opbouw (S5031). De laag is licht humeus  en bevat kleine hout-/ 

plantenrestjes. In de zuidoostelijke kopse kant van put 2 hangt de laag ca. 60 cm onder 

de bouwvoor, waarna deze richting het noordwesten snel stijgt en na ca. 3 m het 

profiel uit loopt. De vegetatiehorizont heeft zich ontwikkeld in een lokale laagte op het 

duin, bijvoorbeeld een duinpannetje. Er zijn geen archeologische vondsten of sporen 

aangetroffen in relatie tot de vegetatiehorizont.

In de putten 1, 2 en 4 zijn ook dunne, donkerdere zandbandjes aangetroffen in het 

duinzand, die over een groot deel van de put te volgen zijn (Figuur 4.2). Het betreft 

op de meeste locaties één enkel zandbandje van enkele centimeters dik. De hoogte 

van het zandbandje varieert tussen 1,7 en 0,0 m –NAP en het niveau kent een 

grillig verloop. De laag is niet humeus en het betreft dus geen vegetatiehorizont. 

Waarschijnlijk betreft het een niveau met een iets afwijkende textuur van het zand er 

boven en er onder, waardoor er mineralen in de laag gestagneerd zijn en waardoor de 

donkerdere bruingrijze kleur ontstaan is.

18  Jansen & Eijck 2014.
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Figuur 4.1 
Hoogtelijnenkaarten van het maaiveld, vlak 1 
en vlak 2.

Figuur 4.2 
Overzicht van de bodemopbouw (put 1), met 
links de wortelresten van een voormalige 
boom/ begroeiing en in het midden van de 
put een oplopend donkergekleurde laag.
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In put 3 is direct onder de verstoorde bovengrond een geultje waargenomen (S98; 

Figuur 4.4). Het geultje heeft een breedte van 3,9 m en loopt noordoost – zuidwest 

door de put. In de doorsnede van de geul zijn meerdere fasen van opvulling te 

herkennen. Onderin bevinden zich twee dunne, humeuze bandjes. Waarschijnlijk 

betreft het een getijdekreek die zich in de eeuwen n. Chr. vanuit het mondingsgebied 

van de Rijn ontwikkeld heeft.

Figuur 4.3 
Lokaal ontwikkelde vegetatiehorizont in het 
oosten van put 2.

Figuur 4.4 
Natuurlijk geultje in put 3.
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Archeologische resultaten

Vlak 1
Er zijn geen/ nauwelijks archeologische resten aangetroffen. Op het eerste vlak 

zijn echter wel sporen gedocumenteerd (Figuur 5.1). In alle putten zijn ronde 

paalsporen gevonden met een doorsnede van ca. 20-25 cm. De sporen zijn opgevuld 

met donkergrijsbruin, licht humeus zand, vergelijkbaar met het sediment van de 

bouwvoor (Figuur 5.2). In sommige sporen waren nog betonnen poeren aanwezig. 

De sporen worden in verband gebracht met de kassen die tot enkele jaren geleden 

op het terrein gestaan hebben. Onderuit één van de poergaten is een fragment van 

een plastic speelgoed poppetje gevonden (v. 2). In put 1 is het zand in een aantal 

stroken verblauwd. Deze verblauwing wordt eveneens met de kassenbouw in verband 

gebracht.

Verder zijn in de putten 3 en 4 grotere, min of meer rechthoekige sporen 

gedocumenteerd (Figuur 5.2). De sporen zijn ca. 1 x 1 m, slechts enkele centimeters 

diep en opgevuld met bruin zand. Mogelijk betreft het de resten van plantenbedden. 

Omdat enkele van de poeren de kuilen doorsnijden, lijken ze van voor de kassenbouw 

te dateren. De kassen zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw neergezet, 

wat betekent dat de plantbedden ouder moeten zijn. De sporen hebben geen 

vondstmateriaal opgeleverd op basis waarvan de datering is vast te stellen. Een 

datering in de Nieuwe tijd is aannemelijk.

In put 2 tenslotte, is een noordoost-zuidwest lopend greppeltje aangesneden 

(Figuur 5.3). De greppel is slechts ca. 40 cm breed en 30 cm diep. De opvulling is 

donkergrijsbruin en humeus. Op enkele historische kaarten lijkt zich direct ten 

zuidoosten van onderhavig onderzoeksgebied een erf bevonden te hebben. De 

aangetroffen greppel betreft mogelijk de westelijke begrenzing van dit erf.19

Het aangetroffen vondstmateriaal bestaat uit het hierboven beschreven plastic 

speelgoed en uit een wandscherf geglazuurd steengoed dat in het meest oostelijke 

deel van put 1 in de bouwvoor aangetroffen is (v. 1).

Vlak 2
Op het diepere niveau zijn geen antropogene sporen aanwezig. De op Figuur 5.1 

ingetekende sporen betreffen de in hoofdstuk 4 beschreven geul en veenbrokken, 

natuurlijke fenomenen dus.

19  Zie de kaarten uit 1615 en 1832 in Jongste 2017, 14. 
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Figuur 5.1 
Allesporenkaart vlak 1 & vlak 2 (uitsnede).

Figuur 5.2 
Paalsporen van de voormalige kas en recht-
hoekige plantkuilen in put 3.

Figuur 5.3 
Greppel in put 2.
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Synthese

6.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek te Leidschendam, locatie Vlindertuin heeft geen 

archeologische vindplaatsen opgeleverd. Op basis van de ligging bovenop een 

strandwal met duinafzettingen en gelet op waarnemingen en onderzoeken uit de 

directe omgeving werden sporen van nederzettingen, huisplaatsen en of akkers en 

verkavelingen verwacht uit de periode midden-neolithicum tot heden. Door egalisatie 

is het bovenste deel van de oorspronkelijke bodemopbouw echter verdwenen. Het is 

niet bekend hoeveel van het bodemprofiel is verdwenen, maar het geheel ontbreken 

van archeologische sporen en van sporen van oude bodemontwikkeling wijst erop dat 

er een aanzienlijk deel van het bodemprofiel mist. De enige archeologische resten die 

mogelijk van vóór de 20e eeuw dateren, zijn een scherf steengoed uit de bouwvoor en 

een (perceels-)greppel. Er zijn op een dieper niveau binnen de duinafzettingen geen 

archeologische niveaus aanwezig.

6.2 Waardering & advies

Op basis van de resultaten van een proefsleuvenonderzoek worden de aangetroffen 

archeologische resten doorgaans gewaardeerd aan de hand van de richtlijnen in 

de KNA (Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie), waarbij aan de hand 

van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven wordt of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. Echter, omdat het onderzoek op de locatie Vlindertuin geen 

archeologische vindplaats opgeleverd heeft, is het niet mogelijk een waardering uit te 

voeren.

Archol adviseert geen vervolgonderzoek uit te voeren en de dubbelbestemming 

archeologie van de locatie van het onderzoeksgebied (daar waar volgens het ontwerp 

nieuwbouw is voorzien) te verwijderen. Wel dient te allen tijde bij het afgeven van 

een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (conform Erfgoedwet artikel 

5.10) kenbaar te worden gemaakt teneinde het documenteren van toevalsvondsten te 

garanderen.

Het noordelijk deel van de locatie Vlindertuin is in gebruik als bedrijventerrein en is niet 

onderzocht. Net als het onderzoeksgebied ligt dit deel van de locatie Vlindertuin op het 

hoogste deel van de strandwal. De hoogte van het maaiveld is vergelijkbaar met die in 

het onderzoeksgebied en er mag daarom vanuit worden gegaan dat ook dit terreindeel 

afgetopt is. De kans op het aantreffen van archeologische resten in het noordelijk 

deel van de locatie Vlindertuin is daarom gering. Archol adviseert deze bijgestelde 

verwachting mee te wegen bij besluit over eventueel onderzoek bij toekomstige 

ontwikkeling van dit terrein.

Afgelopen jaren zijn er binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg meerdere 

proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd op terreinen die op het hoge deel van de 

strandwal gelegen zijn, zoals Voorburg-Roosenhorst en Leidschendam Noordheylaan.20 

Hoewel de hoge ligging van de strandwal in het verleden een aantrekkelijke 

locatie voor o.a. bewoning geweest zal zijn, hebben ook deze onderzoeken geen 

20  Geer 2017; Goossens in voorbereiding.
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vindplaatsen ouder dan de Nieuwe tijd opgeleverd. Ook hier is egalisatie van de bodem 

waarschijnlijk de oorzaak van het ontbreken van archeologische resten. Op basis van 

deze onderzoeken lijkt het aantreffen van archeologische vindplaatsen bovenop de 

strandwal laag. Dit terwijl bovenop de smallere zandrug net ten noordwesten van de 

strandwal wel archeologische vindplaatsen uit het neolithicum worden aangetroffen, 

zoals bij Prinsenhof en Leidsenhage-Berberis.21 Deze zandrug is waarschijnlijk net 

wat lager geweest, waardoor deze minder afgetopt is en de archeologische resten 

behouden zijn. De aanwezigheid van deze vindplaatsen wijst erop dat zich bovenop 

de strandwal wel degelijk vindplaatsen kunnen bevinden; deze zullen echter alleen 

worden aangetroffen wanneer de bodem niet te sterk afgetopt is. Omdat de mate 

van egalisatie met behulp van booronderzoek niet vast te stellen is, geniet het de 

aanbeveling om op nieuwe onderzoekslocaties bovenop de strandwal toch weer 

proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren. 

6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Bodemkunde (onderzoeksvragen 1 t/m 9)
De resultaten van het bodemkundig onderzoek komen overeen met de resultaten van 

het vooronderzoek. De ondergrond van het onderzoeksterrein bestaat uit duinzand, 

de onderliggende strandafzettingen zijn niet aangetroffen. De afzettingen hebben een 

eolische herkomst. De opbouw is overal in het onderzoeksgebied gelijk, er zijn geen 

verschillen tussen de proefsleuven te constateren. Alleen in het zuidoostelijk deel van 

put 2 is lokaal een vegetatiehorizont waargenomen. Deze heeft zich waarschijnlijk in 

een lokaal duinpannetje of in een depressie kunnen vormen. In samenhang met deze 

laag zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

De bodem is niet intact. Het bovenste deel van de bodemopbouw is door egalisatie 

verdwenen. Het ontbreken van duidelijke sporen van bodemvorming in het duinzand 

wijst hierop; maar ook het feit dat het huidige maaiveld helemaal vlak is, terwijl 

de lagen in het duinzand wijzen op reliëf op het moment van afzetten (schuine 

gelaagdheid). Binnen de afzettingen zijn geen aanwijzingen voor hiaten of erosieve 

zones binnen de stratigrafie gevonden.

Archeologische resultaten (onderzoeksvragen 10 & 11)
Er zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. Op basis van de resultaten van 

het veldonderzoek kan de gespecificeerde archeologische verwachting naar beneden 

worden bijgesteld. Door de egalisatie worden geen archeologische resten ouder dan 

Nieuwe tijd verwacht. 

Omdat er geen archeologische vindplaatsen aangetroffen zijn, kunnen de 

onderzoeksvragen 12 t/m 39 niet worden beantwoord.

21  Hamburg 2005; Kerkhoven 2015.
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging onderzoeksgebied Leidschendam Duivenvoorde-corridor, locatie 

Vlindertuin. 

Figuur 1.2 Overzicht van de locatie Vlindertuin (rode lijn) met daarbinnen de 

voorgenomen ingrepen (bron: Jongste 2017, 5). 

Figuur 2.1 Geomorfologische kaart (bron: Alterra). 

Figuur 2.2 Uitsnede van de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) met 

de locatie van relevante vindplaatsen in de omgeving van het onderzoeksgebied. 

Figuur 3.1 Overzicht van de aangelegde proefsleuven met de locaties van de 

gedocumenteerde profielen. 

Figuur 4.1 Hoogtelijnenkaarten van het maaiveld (A), vlak 1 (B) en vlak 2 (C). 

Figuur 4.2 Overzicht van de bodemopbouw (put 1), met links de wortelresten 

van een voormalige boom/ begroeiing en in het midden van de put een oplopend 

donkergekleurde laag. 

Figuur 4.3 Lokaal ontwikkelde vegetatiehorizont in het oosten van put 2. 

Figuur 4.4 Natuurlijk geultje in put 3. 

Figuur 5.1 Allesporenkaart vlak 1 & vlak 2 (uitsnede). 

Figuur 5.2 Paalsporen van de voormalige kas en rechthoekige plantkuilen in put 3. 

Figuur 5.3 Greppel in put 2. 
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Tabel 1.1 Administratieve gegevens. 

Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam.
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Bijlage I Sporenlijst

spoor type gecoupeerd nap diepte datering opmerking

1 recente verstoring   -0,468 Nieuwe tijd  

2 recente verstoring   -0,577 Nieuwe tijd betonnen poer

3 natuurlijke verstoring   -0,513   locatie waar boom gestaan heeft

4 paalspoor ja -0,568 16    

5 kuil   -0,575   Nieuwe tijd  

6 paalspoor ja -0,6 12 Nieuwe tijd  

7 paalspoor   -0,59 Nieuwe tijd  

8 paalspoor   -0,56 Nieuwe tijd  

9 paalspoor   -0,576      

10 paalspoor   -0,56   Nieuwe tijd  

11 LG ja -0,579     dagzomende laag

12 GR ja -0,729 30 Nieuwe tijd  

13 paalspoor ja -0,629 18 Nieuwe tijd met fragment plasic tie-rip

14 paalspoor   -0,641   Nieuwe tijd  

15 paalspoor   -0,637 Nieuwe tijd  

16 paalspoor ja -0,64 10 Nieuwe tijd  

17 VL   -0,6   Nieuwe tijd met stukjes hout

18 VL   -0,623 Nieuwe tijd  

19 paalspoor   -0,578   Nieuwe tijd  

20 natuurlijke verstoring   -0,564 Nieuwe tijd  

21 paalspoor   -0,641    

22 paalspoor   -0,648    

23 paalspoor   -0,626    

24 paalspoor   -0,575 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

25 paalspoor   -0,675 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

26 paalspoor   -0,679 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

27 paalspoor   -0,634 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

28 paalspoor   -0,577 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

29 paalspoor   -0,618 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

30 paalspoor   -0,636 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

31 paalspoor   -0,582 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

32 paalspoor   -0,541 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

33 paalspoor   -0,575 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

34 paalspoor   -0,633 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

35 paalspoor   -0,568 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

36 paalspoor   -0,568 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

37 paalspoor   -0,598 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

38 paalspoor   -0,584 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

39 paalspoor   -0,712 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

40 paalspoor   -0,69 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

41 paalspoor   -0,658 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

42 paalspoor   -0,708 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

43 paalspoor   -0,676 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

44 paalspoor   -0,725 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

45 paalspoor   -0,754 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

46 paalspoor   -0,659   Nieuwe tijd poer van voormalige kas

47 paalspoor   -0,73 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

48 paalspoor   -0,662 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

49 paalspoor   -0,748 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

50 paalspoor   -0,698 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

51 paalspoor   -0,578 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

52 paalspoor   -0,586   Nieuwe tijd poer van voormalige kas

53 kuil ja -0,655 11 Nieuwe tijd grondverbetering?

54 paalspoor   -0,656   Nieuwe tijd  

55 paalspoor   -0,649 Nieuwe tijd poer van voormalige kas

56 kuil   -0,586 Nieuwe tijd grondverbetering?

57 kuil   -0,582 Nieuwe tijd  

58 paalspoor   -0,668   Nieuwe tijd poer
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spoor type gecoupeerd nap diepte datering opmerking

59 kuil ja -0,615 5 Nieuwe tijd poer

60 paalspoor   -0,703 Nieuwe tijd poer

61 paalspoor   -0,606 Nieuwe tijd poer

62 VL ja -0,588 3 Nieuwe tijd  

63 kuil   -0,614 Nieuwe tijd  

64 paalspoor   -0,634 Nieuwe tijd poer

65 kuil   -0,57 Nieuwe tijd  

66 paalspoor   -0,616 Nieuwe tijd poer

67 paalspoor   -0,594 Nieuwe tijd poer

68 paalspoor   -0,585 Nieuwe tijd poer

69 kuil ja -0,598 6 Nieuwe tijd  

70 kuil ja -0,616 10 Nieuwe tijd  

71 paalspoor   -0,54 Nieuwe tijd poer

72 paalspoor   -0,569 Nieuwe tijd poer

73 paalspoor   -0,547 Nieuwe tijd poer

74 paalspoor   -0,537 Nieuwe tijd poer

75 kuil   -0,567 Nieuwe tijd  

76 paalspoor   -0,562 Nieuwe tijd poer

77 kuil ja -0,568 13 Nieuwe tijd  

78 kuil   -0,588 Nieuwe tijd  

79 kuil   -0,576 Nieuwe tijd  

80 kuil ja -0,617 5 Nieuwe tijd  

81 kuil ja -0,599 16 Nieuwe tijd  

82 paalspoor     Nieuwe tijd poer

83 paalspoor   -0,616 Nieuwe tijd poer

84 paalspoor   -0,603 Nieuwe tijd poer

85 paalspoor   -0,587 Nieuwe tijd poer

86 kuil   -0,608 Nieuwe tijd  

87 paalspoor   -0,603 Nieuwe tijd poer

88 kuil   -0,588 Nieuwe tijd  

89 kuil   -0,553 Nieuwe tijd  

90 kuil ja -0,533 5 Nieuwe tijd  

91 kuil   -0,536 Nieuwe tijd  

92 paalspoor     Nieuwe tijd poer

93 paalspoor   -0,523 Nieuwe tijd poer

94 paalspoor   -0,527 Nieuwe tijd poer

95 paalspoor   -0,529 Nieuwe tijd poer

96 paalspoor   -0,534 Nieuwe tijd poer

97 natuurlijke verstoring       veenbrok

98 GE        

5000 BV        

5030 C   -0,592   duinzand

5031 LG         humeus laagje in duin

Bijlage II Vondsten- en monsterlijst

vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht (gr.) opmerking

1 1 1 1 5000 Aardewerk Nieuwe tijd 1 15

2 2 2 5030 Plastic 1 2,5 fragment plastic poppetje

3 2 93 5031 Monster algemeen 1

4 3 2   97 Monster algemeen 1    




	voorkant
	Rapport 376_binnenwerk_v1
	achterkant

