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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft Archol een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd naar de Oostkade in Zoetermeer (figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek 

zijn de geplande werkzaamheden op en bij de kade. De naastgelegen percelen worden 

ontwikkeld als woonwijk. Bovenop de dijk wordt een nieuw voetpad aangelegd waarbij 

15-20 cm onder het maaiveld verdiept zal worden voor de fundering. Langs de kade 

wordt een greppel gerealiseerd. Deze wordt met een v-bak uitgegraven tot maximaal 

50 cm onder het huidige maaiveld.  

De Oostkade is door de gemeente aangewezen als Archeologisch monument 

omdat het een dijk uit 1370 betreft. Om te voorkomen dat er informatie verloren 

gaat bij  meerdere kleine ingrepen, zijn drie delen van de Oostkade aangewezen 

als behoudenswaardig. Op deze drie locaties op de dijk is vervolgonderzoek door 

middel van proefsleuven geadviseerd. Onderhavig onderzoek betreft één van die 

locaties. Het archeologisch onderzoek is in eerste instantie ingestoken als een proef-

sleuvenonderzoek om hieraan te kunnen voldoen. Omdat de locatie op een dijk 

met waterkerend functie ligt, is in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag is 

besloten het onderzoek aan te passen naar een archiefonderzoek in combinatie met 

een booronderzoek. Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden 

kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Vragen over de opbouw van de dijk kunnen grotendeels ook aan de hand van historisch 

archiefonderzoek worden beantwoord. Om die reden is een archiefonderzoek gedaan 

door middel van het raadplegen van de archieven van de hoogheemraadschappen 

Rijnland, Delfland en Schieland en Krimpenerwaard. De Oostkade vindt zijn oorsprong 

als noordoostelijke veenkade in de Binnenwegse polder. Door veranderingen in 

de waterhuishouding fungeerde deze kade vanaf 1370 als landscheiding. Uit het 

archiefonderzoek kan verder worden geconcludeerd dat de opbouw van het huidige 

dijklichaam bestaat uit een lappendeken van verschillende herstelwerkzaamheden, die 

overwegend uit de 17e eeuw dateren.

Het booronderzoek bestaat uit 29 boringen, gezet in twee boorraaien haaks op de 

Oostkade. Hierbij zijn geen eenduidige aanwijzingen aangetroffen voor de ligging 

van een middeleeuwse veendijk onder/in de huidige dijk. De oude veenkade lijkt in 

de loop van de eeuwen door de vele herstelwerkzaamheden sterk vermengd te zijn 

met klei. De oude kern van de dijk is waarschijnlijk naast de huidige kern zijn gelegen, 

ten zuiden en westen van het fietspad. Het huidige dijklichaam is een stuk breder dan 

de oorspronkelijke dijk. In het recente verleden is ten noorden van het fietspad een 

pakket zand en klei tegen het oude dijklichaam aangelegd. Het fietspad, wat nu op 

het hoogste punt gelegen is, zou daarbij naast het oude dijklichaam zijn aangelegd. In 

hoeverre de recente werkzaamheden het oude dijklichaam verstoord hebben kon niet 

uit de boringen worden afgeleid.

In boorraai B is een dik heterogeen veenpakket aangetroffen, dat in de natuurlijke 

wadden en kwelderafzettingen snijdt. Waarschijnlijk is dit een daliegat die met 

veenplaggen is opgevuld. De daliegaten zijn een veel voorkomend verschijnsel in 

Zoetermeer en worden gedateerd vanaf het midden van de 12e tot het midden van 

de 14e eeuw. Het aangetroffen daliegat dateert waarschijnlijk van voor 1370, toen de 

Oostkade in gebruik kwam als landscheiding en graafwerkzaamheden direct naast de 

kade verboden werd.
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Met de resultaten van dit onderzoek kan er niet eenduidig een oude kern in de 

Oostkade kan worden aangewezen. De bodemlagen die in alle waarschijnlijkheid 

gerelateerd kunnen worden aan de verschillende 17e-eeuwse herstelfasen bevinden 

zich aan de zuid- en westzijde van de Oostkade vrijwel direct onder het maaiveld. De 

geplande graafwerkzaamheden voor de nieuw te graven greppel zullen deels in deze 

herstelfasen plaatsvinden op of aan de voet daarvan (vergelijk figuur 3.4 en 4.1). De 

lagen die zullen worden ontgraven zijn van lage archeologische waarde, de ingreep 

is beperkt en de werkwijze bemoeilijkt het doen van archeologische waarnemingen. 

Een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding zal niet meer 

informatie opleveren dan het hier gepresenteerde archief- en booronderzoek. Wij 

adviseren daarom geen vervolgonderzoek. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Zoetermeer heeft Archol een archeologisch onderzoek 

uitgevoerd naar de Oostkade in Zoetermeer (figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek 

zijn de geplande werkzaamheden op en bij de kade. De naastgelegen percelen worden 

ontwikkeld als woonwijk. Bovenop de dijk wordt een nieuw voetpad aangelegd waarbij 

15-20 cm onder het maaiveld verdiept zal worden voor de fundering. Langs de kade 

wordt een greppel gerealiseerd. Deze wordt met een v-bak uitgegraven tot maximaal 

50 cm onder het huidige maaiveld.  

De Oostkade is door de gemeente aangewezen als Archeologisch monument omdat 

het een dijk uit 1370 betreft. Omdat er voor een dijklichaam een lage archeologische 

verwachting geldt, is het grootste deel van de dijk vrijgegeven. Echter, om te 

voorkomen dat er informatie verloren gaat bij meerdere kleine ingrepen, zijn drie 

delen van de Oostkade aangewezen als behoudenswaardig. Op deze drie locaties op 

de dijk is vervolgonderzoek door middel van proefsleuven geadviseerd, namelijk twee 

sleuven dwars op de dijk, zodat een volledige doorsnede kan worden gedocumenteerd. 

Onderhavig onderzoek betreft één van die locaties (paragraaf 2.1). 

Het archeologisch onderzoek is dan ook in eerste instantie ingestoken als een 

proefsleuvenonderzoek om hieraan te kunnen voldoen. Omdat de locatie op 

een dijk met waterkerend functie ligt, is in een vroeg stadium overlegd met het 

Hoogheemraadschap. Hierbij bleek een proefsleuvenonderzoek niet mogelijk door 

de restricties die zij opleggen: de dijk moet zijn waterkerende functie behouden en te 

allen tijde moet voorkomen worden dat hoger gelegen water de polder in kan lopen. 

Bij een proefsleuvenonderzoek zou de dijk worden doorsneden en kan aan deze 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (zwarte ster); inzet: ligging 
in Nederland (bron: Top25 Kadaster).
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voorwaarden niet worden voldaan. Omdat het door deze beperkingen niet mogelijk 

was om een volledige doorsnede van de dijk te realiseren, werd in overleg met 

opdrachtgever en bevoegd gezag besloten om het onderzoek aan te passen naar een 

archiefonderzoek in combinatie met een booronderzoek. 

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

Het plangebied betreft de Oostkade in de gemeente Zoetermeer. De Oostkade is een 

dijk met aan de noordoostzijde een brede sloot en aan de zuidwestzijde grasland. De 

dijk is bedekt met gras en enkele struiken en bomen. Bovenop is in 2009 een fietspad 

aangelegd. Naast het bestaande fietspad zal een voetpad worden aangelegd en aan 

zuid- en oostzijde van de dijk wordt een nieuwe greppel gegraven. De dijk behoudt in 

de plannen zijn waterkerende functie. Het onderzoek vindt plaats in een van de drie 

behoudenswaardige locaties van de Oostkade, te weten de hoek in de dijk ter hoogte 

van de nieuwe wijk Amstelstroom (figuur 2.1). 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

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

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

bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, 

(IVO-o). Het bureauonderzoek geeft een samenvatting van wat er in historisch 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 booronderzoek. Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht 

te krijgen in de opbouw van het dijklichaam 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. 
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Soort onderzoek: Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 
(IVO-o)

Projectnaam: Zoetermeer Noordrand-Oostkade

Archolprojectcode: ZNO1869

Archis-zaaknummer: 4709708100

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer  
R. Bader

Bevoegd gezag: Gemeente Zoetermeer

Adviseur bevoegd gezag: Archeologie Delft 
L. Bekkers 

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 6 en 7 juni 2019 

Rapport gereed: 15 juli 2019

Versie 1.0 

Status:  definitief

Goedkeuring bevoegd gezag: 15 juli 2019

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Zoetermeer

Plaats: Zoetermeer

Toponiem: Oostkade

Coördinaten gebied: 97.780/453.153 (centrum)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 4.200 m2 

Huidig grondgebruik: Dijk

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

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Zoetermeer heeft in 2015 een bureauonderzoek laten uitvoeren naar 

o.a. veertien archeologische monumenten binnen de gemeente, in het kader van het 

opstellen van gemeentelijk archeologisch beleid en een archeologische verwachtings-

kaart.1 Dit rapport vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. 

Op de archeologische monumentenkaart van de gemeente Zoetermeer valt de 

Oostkade slechts gedeeltelijk in een gebied met een hoge archeologische verwachting. 

Het archeologisch monument bestaat uit de 14e-eeuwse dijk en de mogelijke locatie 

van een 17e-eeuws galgenveld. Hieruit volgt dat een archeologisch onderzoek pas 

voldoende informatie oplevert als er een volledige doorsnede van de kade kan 

worden gedocumenteerd. Kleinere archeologische onderzoeken leveren onvoldoende 

informatie op. Om te voorkomen dat de kade door veel kleine bodemingrepen 

grotendeels verloren gaat, zijn drie kleinere deelgebieden als behoudenswaardig 

aangewezen (figuur 2.1). Het eerste deel ligt bij de Mathenessestraat. Het tweede 

deel ligt in de zone met de mogelijke resten van het galgenveld bij de Adigestroom. 

Het derde stuk ligt bij een knik in de dijk ter hoogte van de nieuw aan te leggen wijk 

Amstelstroom. Dit laatste deel is het onderzoeksgebied. Binnen deze geselecteerde 

gebieden is geadviseerd bij bodemverstoringen altijd een volledige dwarsdoorsnede 

van de dijk te maken zodat een volledig profiel van de Oostkade gedocumenteerd kan 

worden.

De archeologische informatiewaarde van de kade zelf is beperkt. Op basis van het 

gemeentelijk archeologie beleid zijn er twee vragen geformuleerd die met een 

archeologisch onderzoek beantwoord zouden kunnen worden:2 

•	 Heeft	de	Oostkade	een	voorganger	van	voor	1370?	

•	 Is	de	kade	opgebouwd	uit	lokaal	gewonnen	grond?

Vragen over de opbouw van de dijk kunnen beter aan de hand van historisch archief-

onderzoek worden beantwoord. Om die reden is aanvullend onderzoek gedaan door 

middel van het raadplegen van de archieven van de hoogheemraad-schappen Rijnland, 

Delfland en Schieland en Krimpenerwaard. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002, maar betreft een gericht onderzoek naar 

de geschiedenis van de Oostkade. De standaardbronnen, zoals Archis, zijn daarbij 

geraadpleegd maar leverden geen relevante informatie op. De nadruk zal daarom 

liggen op de historische (archief)bronnen die betrekking hebben op de Oostkade. 

Door de herkomst en de inhoud van de bronnen is het alleen mogelijk een beeld te 

vormen van de historische opbouw van de dijk als geheel en omvat daarom een groter 

gebied (de gehele Oostkade) dan het onderzoeksgebied (de knik in de dijk) waar het 

booronderzoek zal plaatsvinden.

1  J. van Horssen,2015, De	archeologie	van	Zoetermeer.	Een	bureauonderzoek	naar	de	prehistorie	en	
de	veertien	archeologische	monumenten	in	de	gemeente	Zoetermeer, Delftse Archeologische 
Rapporten 124.

2  Van Horssen 2015, 74.

2
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2.2 Landschappelijk kader

De Oostkade is van oorsprong gesitueerd in een uitgestrekt veengebied en vormde 

de (noord)oostelijke begrenzing van de Binnenwegse polder met de Benthuizer 

Zuidpolder. De historische ontwikkeling van de polder is nauw verweven met de 

vroegere aanwezigheid van een dik pakket oppervlakteveen. 

Fluviatiele afzettingen 
In de diepere ondergrond in de omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich 

afzettingen van de Zuidplasstroomgordel. De hoofdgeul ligt ca. 2 km zuidelijk van 

de onderzoekslocatie. De top van het beddingzand bevindt zich rond 8,5 m -NAP 

(ca. 2,5 m -Mv).3 De Zuidplasstroomgordel - een voorloper van de Rijn - was actief 

in de periode tussen 8000 tot 6500 jaar geleden (7100 en 6400 14C jaren BP). De 

toenmalige hoofdgeul van het Rijnsysteem mondde ter hoogte van Hoek van Holland 

3  Cohen et	al. 2012.

Mogelijk galgenveld
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Locaties archeologische monumenten op de 
Oostkade (oranje).
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Figuur 2.2 
Paleogeografische ontwik-
keling van de omgeving van 
het plangebied (naar Vos et 
al. 2011).
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uit in zee. Een belangrijk verschil met de Oude Rijn was dat de Zuidplasstroomgordel 

een anastomoserende rivier was. Een dergelijk riviersysteem bestaat uit meerdere, 

gelijktijdige en onderling verbonden afvoergeulen.4 Kenmerkend voor een 

anastomoserende rivier is het op grote schaal voorkomen van crevasses (oeverwal-

doorbraken). Een dergelijke crevassegeul ligt ongeveer 500 m ten noorden van het 

onderzoeksgebied.

Getijdengebied
Vanaf 6300 jaar geleden nam de invloed van de zee in het gebied toe. Via de nog 

bestaande voormalige riviermonding (de zgn. ‘Rijswijk-Zoetermeer-inlet’) reikte de 

mariene invloed tot in de omgeving van het plangebied. Het gebied maakte deel uit 

van een omvangrijk getijdengebied, waarin een pakket mariene sedimenten van enkele 

meters dik werd afgezet.5 Het afzettingsmilieu kan waarschijnlijk vergeleken worden 

met de huidige Waddenzee. Het AHN-beeld, dat het reliëf weergeeft van de oude 

getijdenafzettingen, laat een ingewikkeld patroon zien van platen en geulen (figuur 

2.3). Er lijkt sprake van meerdere geulsystemen, die zeer vermoedelijk in verschillende 

perioden zijn ontstaan. Uit beschikbare onderzoeksgegevens is niet direct duidelijk is 

in hoeverre er binnen het getijdengebied archeologisch kansrijke zones (m.n. kwelders, 

die niet dagelijks onder water hebben gestaan) aanwezig zijn geweest.6 Met name 

door het ontbreken van concrete aanwijzingen hiervoor (archeologische vondsten/

vindplaatsen uit de mariene afzettingen) wordt de kans hierop zeer klein geacht. De 

mariene afzettingen worden lithostratigrafisch gerekend tot het Laagpakket van 

Wormer (Formatie van Naaldwijk).7 

4  Makaske 1998.
5  Hijma 2009.
6  zie bijv. De Kruif, 2009; Buesink et	al. 2010.
7  Weerts 2003.

Figuur 2.3
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN3, 2019). 
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Veenvorming
Rond 5000 jaar geleden sloot de kustlijn zich door de vorming van een aaneengesloten 

gordel van strandwallen. Hierdoor had de zee geen toegang meer tot het achterland 

en kon op grote schaal en uitgebreid veenvorming plaatsvinden op de oude getijden-

afzettingen (figuur 2.2). In eerste instantie ontstond in de verlandende getijdenvlakte 

een rietveenmoeras. Dit ontwikkelde zich in de loop der eeuwen via broekveen tot 

een oligotroof hoogveengebied. De hoogste delen van de hoogveenkussens - deze 

lagen vermoedelijk in de omgeving van Zoetermeer en reikten mogelijk tot 3,5 m 

+NAP - konden tot boven het grondwaterpeil uitgroeien. Het veengebied waterde via 

veenriviertjes als de Vliet, Gantel, Lier, Rotte en Gouwe af op de Oude Rijn en Maas .

De veenvorming kon zeer lange tijd ongehinderd doorgaan en leidde tot het ontstaan 

van een meters dik veenpakket. Pas met de ontginning van het veengebied in de 

Middeleeuwen (globaal vanaf de 11e eeuw) veranderde het landschap weer. Het veen 

wordt lithostratigrafisch gerekend tot het Hollandveen Laagpakket van de Formatie 

van Nieuwkoop.8

2.3 Historisch kader

Het natuurlijke veenlandschap is door de ontginningen compleet verdwenen. Vanaf de 

11e eeuw werd het veen droog gelegd door sloten en vaarten te graven waarmee het 

water op de rivieren geloosd kon worden. Het veen kon vervolgens geschikt gemaakt 

worden voor akkerbouw. Door oxidatie begon het veen sterk in te klinken waardoor 

de bodem daalde en het water steeds minder goed weg kon lopen. Het landschap 

werd daardoor minder geschikt voor akkerbouw en veeteelt. Daarnaast ontstond er in 

de 13e eeuw vanuit de groeiende stedelijke bevolking een grote vraag naar turf. Deze 

brandstof werd gewonnen uit veen. Omdat het land steeds minder opbracht, werd 

begonnen met het afgraven van het veen (vervenen) tot op het grondwaterniveau.9 

Door de grote schaal van de ontginningen werd de waterhuishouding al snel 

gecontroleerd door een centrale overheid: het hoogheemraadschap. Het Hollandse 

veenontginningsgebied was een grensgebied van drie hoogheemraadschappen: 

Rijnland, Delfland en Schieland. Om de waterhuishouding van de verschillende hoog-

heemraadschappen van elkaar te scheiden werden er zogenaamde landscheidingen 

aangelegd. Deze dijken hadden een waterkerende functie en voorkwam dat het ene 

hoogheemraadschap geen wateroverlast kreeg van het andere. 

De Oostkade in Zoetermeer vindt zijn oorsprong als noordoostelijke veenkade in de 

Binnenwegse polder. Deze polder hoorde bij het hoogheemraadschap van Rijnland 

omdat het afwaterde in de Oude Rijn. Door toenemende wateroverlast werd in 137o 

besloten voortaan op de Hollandse IJssel af te wateren en later op de Rotte, waardoor 

de polder waterstaatkundig bij het hoogheemraadschap van Schieland kwam te 

horen. Oorspronkelijk vormden de dijken aan de zuid- en westzijde van de polder de 

grens tussen de verschillende hoogheemraadschappen en fungeerden deze dijken als 

landscheiding.  Echter, door de nieuwe waterhuishouding weerde de Oostkade vanaf 

1370 het hoger gelegen water van Rijnland en vormde daarmee in feite een nieuwe 

landscheiding. De bestuurlijke indeling bleef daarentegen ongewijzigd. Schieland had 

belang bij een goed onderhoud van de Oostkade, terwijl Rijnland het recht van toezicht 

behield. Deze toestand zorgde voor verschillende conflicten over het beheer en het 

8  Weerts & Busschers 2003.
9  T. Vermeulen, 2000, Vijf	meter	onder	N.A.P.,	water	in	Zoetermeer, Zoetermeer, 11-12. 
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onderhoud van de Oostkade, waarin ook Delfland zich mengde. Pas na bestuurlijke 

hervormingen in 1851 werd deze uitzonderlijke situatie ten gunste van Schieland 

opgelost.10

De Oostkade fungeerde sinds 1370 als landscheiding, maar is waarschijnlijk al veel 

ouder. Op een kaart uit 1635 is ook goed te zien dat de kade in opzet een ander 

karakter had dan de oorspronkelijke landscheidingen, die aan de zuid- en westzijde van 

de polder waren gelegen, en die op de kaart ook nog steeds als landscheiding werden 

aangeduid (figuur 2.5). Deze landscheidingen waren een stuk breder ingetekend, met 

aan weerszijden sloten. Het lijkt erop dat het daar opgeworpen dijklichamen betreft. 

De Oostkade heeft daarentegen meer het karakter van een weg, gelegen op een brede 

strook veen. Dit beeld komt ook naar voren bij de gebeurtenissen rondom het ontzet 

van Leiden. De Geuzen staken overal de dijken door om met platbodems naar Leiden 

te kunnen varen. Bij die gelegenheid trokken zij ook door de Binnenwegse polder. De 

landscheiding werd doorgestoken, maar vervolgens stuitte de Geuzenvloot op een 

voor hun onbekende ‘dijk’. Het betrof de Groeneweg, een van de polderwegen. Dit 

was geen waterkering, maar een strook vrijgehouden veen waarop een landweg was 

gelegen; blijkbaar toch een obstakel voor het water.11 Waarschijnlijk had de Oostkade 

eenzelfde karakter: toen in 1370 de waterhuishouden werd gewijzigd was de Oostkade 

het enige obstakel voor het water uit Rijnland en vervulde het daarom de functie 

van landscheiding. Het is niet bekend of de Oostkade in 1370 werd aangepast aan de 

nieuwe omstandigheden. De loop van de kade is in de eeuwen daarna waarschijnlijk 

ongewijzigd gebleven. De karakteristieke knik in de kade, waar het onderzoeksgebied 

10  J.L. van der Gouw, 1987, De	landscheidingen	tussen	Delfland,	Rijnland	en	Schieland, Hilversum, 
75-79. Zie ook: W. van der Ham (red.),2004, Hoge	dijken,	diepe	gronden,	land	en	water	tussen	
Rotterdam	en	Gouda,	Utrecht, 66, 109. 

11  H. Den Heijer, 2010, Holland	onder	water,	de	logistiek	achter	het	ontzet	van	Leiden. 3 Oktoberlez-
ing, 23-24.

Figuur 2.4 
kaart van Zegwaard uit het ‘Caertboeck van 
Rijnland’, gemaakt door Floris Balthasars in 
1615 (detail).
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Figuur 2.5 
Kaart van de Binnenwegse polder met de 
Oostkade uit 1635. Uitsnede: Oostkade met 
onderzoeksgebied (rood).
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is gesitueerd, is al op een oude kaart uit 1615 te zien (figuur 2.4). Het is overigens niet 

duidelijk hoe deze hoek verklaard kan worden.12

De Binnenwegse polder was lang in gebruik als landbouwgrond, maar werd in de 

loop van de tijd afgegraven voor de veenwinning. Op de kaart uit 1635 is duidelijk te 

zien welke gevolgen het vervenen van de polder had: de polder was bijna in een meer 

veranderd (figuur 2.5). Om de Oostkade te beschermen mocht er tot op een bepaalde 

afstand van de kade geen veen worden weggegraven. Het groeiende wateroppervlak 

ging echter toch een bedreiging vormen omdat het bij stormen stukken veen 

wegsloeg.13  In 1698 werd aan het ambacht Zegwaard het octrooi verleend voor het 

opnieuw droogmaken van de Binnenwegse polder. Omdat het dorp de kosten niet kon 

opbrengen, verkocht het zijn rechten aan de Hoogheemraadschappen van Delfland 

en Schieland, die belang hadden bij een droge polder. In 1701 kocht Rotterdam de 

rechten, waarna aan de nieuwe droogmakerij begonnen kon worden. De Oostkade 

werd hierbij ongewijzigd in de nieuwe polder opgenomen.14 

De Binnenwegse polder is tegenwoordig grotendeels overbouwd door de 

nieuwbouwwijken van Zoetermeer, maar bestaat nog steeds. De Oostkade 

functioneert nog altijd als grens tussen Rijnland en Schieland en heeft zijn belangrijke 

rol als waterkering behouden. 

2.4 Archiefonderzoek

In de middeleeuwen was het onderhoud van de dijk in theorie de verantwoordelijk-

heid van de aanwonenden. De hoogheemraadschappen hielden alleen toezicht en 

stelden eisen aan het onderhoud en de herstelwerkzaamheden. In de praktijk was 

het voor de lokale bevolking vaak ondoenlijk om het onderhoud van de dijken te 

bekostigen. Omdat de landscheiding van belang was voor de veiligheid van een groot 

deel van Holland, werd het onderhoud en herstel gedragen door de verschillende 

belanghebbende dorpen en de hoogheemraadschappen. De documentatie van de 

herstelwerkzaamheden van de Oostkade zijn daarom verspreid over de archieven van 

de betrokken hoogheemraadschappen van Rijnland, Schieland en Krimpenerwaard en 

Delfland. 

Uit de middeleeuwen zijn in deze archieven geen bronnen bewaard gebleven. Hoe de 

dijk er van oorsprong uit heeft gezien en hoe (en hoe vaak) de dijk werd onderhouden 

en hersteld is niet bekend. De oudste bron is een brief uit 1575 aan het hoogheemraad-

schap van Rijnland waarin de toestand van de landscheiding wordt beschreven. Voor 

het ontzet van Leiden was een groot deel van Zuid-Holland onder water gezet om 

de Spanjaarden te verdrijven. Om Leiden te bereiken moest de landscheiding tussen 

Schieland en Rijnland doorgestoken worden. Ook de Oostkade raakte daarbij zwaar 

beschadigd. De dijk was onder meer vertrapt door groepen soldaten die over de dijk 

trokken.15 De dijk zal in de jaren daarna wel (provisorisch) hersteld zijn, maar daar zijn 

geen bronnen van bewaard gebleven. 

12  Vermeulen, 21.
13  M. van Tielhof en P.J.E.M. van Dam, 2006,	Waterstaat	in	stedenland.	Het	hoogheemraadschap	

van	Rijnlnad	voor	1857 (Utrecht), 170-171.
14  Van der Ham, 109-110.
15  Oud Archief Rijnland, inv. nr. 8358, fol. 12.
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Het eerste grootschalig onderhoud dat we kennen uit de bronnen werd uitgevoerd 

tussen 1615 en 1620.16  Uit rekeningen blijkt dat er verschillende scheepsladingen met 

“aerde” op de Oostkade werden gestort. Het soort grond of de herkomst daarvan werd 

helaas niet gespecificeerd. Daarnaast werden er zoden geplaatst. In de rekeningen 

wordt gesproken van het verhogen en verzwaren van de dijk, maar het is niet bekend 

welke zijde van de kade werd versterkt en hoe dik het ophoogpakket moest worden.

In 1638 was er een dijkdoorbraak bij de Lek, waarna het water tot aan de Oostkade 

stond. De lokale bevolking heeft toen de dijk verhoogd en verzwaard om het water 

tegen te houden.17  Hiervoor werd in de directe omgeving klei opgebaggerd.18 Uit een 

document uit 1651 blijkt dat de hoogheemraadschapen na inspectie constateerden dat 

er te dicht bij de Oostkade was gebaggerd om klei te winnen, waarna besloten werd 

dat er 600 pramen (platbodems) klei (terug) gestort moest worden.19 Waarschijnlijk 

betreft dit niet een herstel van het dijklichaam zelf, maar van een strook grond die 

intact gehouden moest worden om golfslag van het water tegen de dijk te voorkomen. 

In 1660 was de toestand van de Oostkade verslechterd door het slagturven.20 Er was 

te dicht bij de dijk veen weggegraven waardoor de Oostkade aan de voet begon af te 

kalven. In 1669 schreef de schout van Berkel in een brief naar het hoogheemraadschap 

van Delfland dat de Oostkade sterk aan het afkalven was en dreigde door te breken.21 

Blijkbaar duurde het lang voor er concreet maatregelen worden genomen. Pas in 

1671 voerde het hoogheemraadschap een inspectie uit, waarna besloten werd dat de 

Oostkade nodig versterkt moest worden. Er werd geadviseerd de dijk te beschoeien 

en aan te vullen met puin.22 Of dit plan ook wordt uitgevoerd is twijfelachtig. In 

1672 breekt het rampjaar uit, waarin Holland wordt aangevallen door de Fransen. In 

1673 verordend stadhouder Willem III als opperbevelhebber de versteviging van de 

Oostkade (in het kader van de waterlinie?).23  Dit wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd, 

zoals blijkt uit kosten gemaakt door het dorp Zegwaard voor “leverantie van kleij, hout 

[en] verdient arbeijtsloon” sinds 25 januari 1673.24 

In de jaren ‘80 van de 17e eeuw ontstaat er een conflict tussen de dorpen en de hoog-

heemraadschappen. De Oostkade zou hersteld, verhoogd en verzwaard zijn in 1678, 

maar het was niet duidelijk of dit slechts noodzakelijke reparaties waren geweest.25 

Van grootschalig herstel lijkt in elk geval geen sprake te zijn. 

 

In 1684 werd een nieuw plan gemaakt voor een grootschalig herstel van de Oostkade. 

In de archieven van Delfland en Rijnland zijn bestekken te vinden met eisen en 

voorwaarden voor de herstelwerkzaamheden. Uit een affiche blijkt dat het werk 

openbaar werd aanbesteed.26 Het werk moest zeer nauwkeurig uitgevoerd worden: 

de dijk moest ontdaan worden van alle begroeiing, de gaten in de dijk moesten recht 

afgestoken worden en de kruin geëgaliseerd. Aan de binnenzijde van de Oostkade 

werd een houten beschoeiing aangebracht aan de voet van de dijk, waarachter 

16  Oud Archief Schieland, inv. nr. 1830, Historisch Archief Delfland, inv. nr. 2201/20, Oud Archief 
Rijnland, inv. nr.  8359.

17  Oud Archief Schieland, inv. nr.  11.
18  Historisch Archief Delfland, inv. nr.  2202, fol.1,5,7.
19  Historisch Archief Delfland, inv. nr.  2204, fol. 3,4.
20  Historisch Archief Delfland, inv. nr.  2206, fol. 1.
21  Historisch Archief Delfland, inv. nr.  2206, fol. 8.
22  Historisch Archief Delfland, inv. nr.  2206, fol. 23.
23  Historisch Archief Delfland, inv. nr.  2208, fol. 1
24  Oud Archief Schieland, inv. nr.  12.
25  Oud Archief Rijnland, inv. nr.  8359.
26  Historisch Archief Delfland, inv. nr.  2209, fol. 23, Oud Archief Rijnland, inv. nr.  8359.
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hard puin werd gestort van afgebroken huizen of “bonken” van steenplaatsen 

(baksteenovens) langs de Rijn, waartussen geen andere grond vermengd mocht zijn. 

De voet van de dijk moest op deze wijze 10 voeten (ca. 3 meter) breed worden. De 

kruin van de dijk moet opgehoogd worden met klei over een breedte van 8 voeten (ca. 

2,5 meter) en 1 voet hoog (31 cm) of zo veel als nodig is om tot de uitgezette hoogte 

te komen. De dijk was vooraf met paaltjes uitgezet. Voor de ophoging diende de dijk 

goed omgespit te worden, mogelijk werd grondverbetering toegepast. Bij het bestek 

zijn twee fraai ingekleurde tekeningen gevoegd die een helder beeld geven van de uit 

te voeren werkzaamheden (figuren 2.6 en 2.7). 

Tien jaar later, in 1694, wordt na de dijkschouw geconcludeerd dat de Oostkade 

opnieuw in een slechte conditie verkeerd. Wel waren er plaatselijk herstelwerkzaamhe-

den verricht, waarschijnlijk door de lokale bevolking, die de dijk op sommige plekken 

verhoogd hadden met een kap klei en verstevigd met takkenbossen aan de kant van de 

Binnenwegse polder tegen de slag van het water.27 Deze schade werd hersteld in 1695. 

De beschoeiing werd waar nodig hersteld en het kleidek aangevuld.28 

In 1699 volgde een nieuwe aanbesteding voor herstelwerkzaamheden van de 

Oostkade.29 Het betreft voornamelijk het herstellen van de houten beschoeiing 

en de brede voet van de dijk aan de zuidwestzijde, die opnieuw aangevuld moest 

worden met klei en afgedekt met zoden. De Binnenwegse polder is op dat moment 

veranderd in een binnenmeer, die bij storm steeds meer land aan de voet van de 

dijk blijft wegslaan.  De enige oplossing voor herstel is het droogmaken van de 

polder.  Ter voorbereiding van de nieuwe droogmaking werd landmeter Willem Pel 

op pad gestuurd om de toestand van de dijk op te nemen. In 1700 schrijft hij in een 

memorandum dat op een derde van de Oostkade de kruin van de dijk is weggeslagen 

en over een afstand van ongeveer 20 roeden (74 meter) is de dijk bijna geheel weg. 

27  Oud Archief Rijnland, inv. nr. 8361.
28  Historisch Archief Delfland, inv. nr. 2209.
29  Oud Archief Schieland, inv. nr. 1841.

Figuur 2.6 
Bestek van de herstelwerkzaamheden aan de 
Oostkade (1684).
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Andere delen zijn in slechte staat. Hij adviseert dat de kruin bij de nieuw te bemalen 

polder zeker anderhalve roede (5,5 meter) breed moet zijn en drie voet (ca. 1 meter) 

boven het deel van de Rotte, met een rijsberm verstevigd en van de kruin af 8 roeden 

(ca. 30 meter) “gleuijende”. De Oostkade moet hersteld en verzwaard worden, met 

“specie niet ontrent deselfde kade [maar] van verre gehaeld”.30 

 

De Oostkade werd hersteld en in de jaren daarna werd de Binnenwegse polder 

drooggelegd. Dit bleek definitief een oplossing te zijn voor de gevaarlijke situatie 

van de Oostkade. Na 1700 zijn er in het archief geen stukken meer te vinden met 

herstelplannen. Na het droogmalen van de polder werd de Oostkade niet meer 

bedreigd door het water. In de 18e en 19e eeuw zal onderhoud nog steeds nodig zijn 

geweest, maar van grote herstelwerkzaamheden was geen sprake meer. 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting

De Oostkade is gelegen in een gebied dat is opgebouwd uit mariene afzettingen 

waarop een pakket veen is gelegen. Dit veen is in de naastgelegen polders tot op de 

klei afgegraven, maar moet onder de Oostkade, waar niet gegraven mocht worden, 

intact gebleven zijn. 

We kunnen uit de archiefbronnen concluderen dat de Oostkade in theorie een zeer 

complexe opbouw heeft. Bij het booronderzoek kunnen daarom verschillende fasen 

verwacht worden. 

De eerste fase is de eerste oorspronkelijke veenkade, zoals deze bestond in 1370. 

De opbouw van deze middeleeuwse kern is onbekend. Waarschijnlijk betreft dit 

een (natuurlijke) veenlaag, mogelijk opgehoogd met veen of kleiplaggen. Het is 

eveneens niet duidelijk of er in de loop van de middeleeuwen grootschalig onderhoud 

30  Oud Archief Schieland, inv. nr. 2597.

Figuur 2.7 
Bestek van de herstelwerkzaamheden aan de 
Oostkade (1684).
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is gepleegd. Waarschijnlijk ontstond die noodzaak na het eind van de middeleeuwen 

door de grootschalige vervening van de Binnenwegse polder. 

De tweede fase bestaat uit een serie herstelwerkzaamheden: De 17e eeuw kende 7 á 

8 herstelfasen: (1575), 1620, 1638, 1674, 1684, 1695, 1699, 1700. De herstelwerkzaam-

heden zijn voornamelijk aan de zuidwestzijde (polderkant) van de dijk verricht, maar 

uit de bronnen kon niet opgemaakt worden waar exacte specifieke herstelwerkzaam-

heden zijn uitgevoerd. In de loop van deze eeuw is ook een ontwikkeling te zien in de 

aanpak en de gebruikte materialen om de dijk te beschermen. Bij een booronderzoek 

kunnen verschillende lagen met een specifieke opbouw worden verwacht: klei met 

plaggen en uit een jongere fase ook puin, klei en plaggen, mogelijk in combinatie 

met resten van takkenbossen. Na 1700 waren grote herstelwerkzaamheden niet 

meer nodig. Het is niet duidelijk hoe compleet deze verschillende lagen bewaard 

zijn gebleven. Naar verwachting zal sprake zijn geweest van afslag door het water of 

vergravingen door latere herstelwerkzaamheden.

De jongste fase van de Oostkade betreft het moderne onderhoud van de dijk. In 2009 

werd een fietspad aangelegd op de kruin van de Oostkade. In hoeverre deze laatste 

fase invloed heeft gehad op de onder gelegen oudere fasen is niet bekend. 
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Verkennend booronderzoek

G.	de	Boer

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting te 

toetsen en aan te scherpen, door het in kaart brengen van de opbouw van de dijk.

Specifieke vraagstellingen ten behoeve van het booronderzoek zijn:

-	 Hoe	ziet	de	bodemkundige	opbouw	van	het	dijklichaam	eruit?

-	 Hoeveel	fasen	zijn	er	te	onderscheiden	en	kunnen	deze	gerelateerd	worden	aan	de	

bekende	historische	bronnen?

-	 Hoe	is	het	(eerste)	middeleeuwse	dijklichaam	opgebouwd?

-	 Heeft	de	dijk	een	voorganger	van	vóór	1370?

-	 Is	de	bodemopbouw	in	het	onderzoeksgebied	zodanig	dat	archeologisch	vervolgonder-

zoek	zinvol	is?

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en karterende fase. Het 

onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.1. Tijdens de verkennende fase binnen het onder-

zoeksgebied 29 boringen gezet. De locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn 

uitgezet en ingemeten met een DGPS. De boringen zijn gezet met een Edelmanboor 

(diameter 7 cm, tot ca. 1,0 m -Mv) en een gutsboor (diameter 3 cm). Voor zover niet 

gestuit zijn de boringen tot minimaal 75 centimeter doorgezet tot in de natuurlijke 

afzettingen. De maximale boordiepte bedroeg 4,0 m -Mv (7,6 m -NAP). De boringen 

zijn in principe gezet op een onderlinge afstand van 2 meter, in een aantal gevallen is 

de afstand verdicht tot 1 meter. Vanwege de aanwezige asfaltverharding (figuur 3.1), is 

per boorraai één boring op de hartlijn van het fietspad gezet. Deze boringen zijn met 

een asfaltboor voorgeboord tot onder de aanwezige puinlaag (ca. 50 cm -Mv), waarna 

de boringen handmatig konden worden verdiept. De overige boringen zijn geheel 

handmatig gezet.

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.31 De boorprofielen zijn 

als bijlage 1 opgenomen. 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 (erosieverschijnselen);

- de genese van de laag;

- de aanwezigheid van antropogene ophogingslagen;

- diepteligging van het reductievlak.

Verder is het opgeboorde materiaal in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid 

van archeologische indicatoren, zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, verbrand 

en onverbrand bot of verbrande leem alsmede ophogingslagen. Tijdens het 

booronderzoek zijn geen monsters genomen.

31  Nederlands Normalisatie-instituut 1989.
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3.3 Resultaten

Op basis van de boringen konden twee gedetailleerde profielen worden verkregen 

(figuren 3.2 en 3.3). De profielen verschaffen inzicht in de bodemopbouw in en onder 

de dijk.

Natuurlijke ondergrond
Uit de diepst doorgezette boring (boring 3) blijkt dat de ondergrond bestaat uit sterk 

siltig, zeer fijn, kalkrijk zand met enkele dunne kleilagen en enkele fragmenten van 

wadschelpen (met name Platte slijkgaper [Scrobicularia	plana]). Rond 7,1 m -NAP gaan 

deze zandige afzettingen geleidelijk over in een laag matig tot sterk zandige, grijze 

klei met dunne zandlagen. Deze laag is kalkrijk, gereduceerd en bevat dunne, verticale 

Figuur 3.1 
Het onderzoeksgebied ter hoogte van raai B 
(gezien vanuit het zuiden).

Figuur 3.2
Ligging van de onderzochte boorraaien op 
een uitsnede van het AHN.
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(riet?) wortels en fragmenten van wadschelpen. Tussen 5,7 en 6,2 m -NAP gaat de 

laag naar boven toe geleideljjk over in een laag licht(bruin)grijze, zwak zandige klei 

met enkele dunne zandlagen. Ook deze laag is kalkrijk en bevat enkele wadplaatschel-

pen. De dikte van de laag bedraagt gemiddeld 90 cm, de top ervan is aangetroffen 

tussen 4,6 en 5,6 m -NAP. Bovengenoemde lagen zijn geïnterpreteerd als (zandige) 

wadafzettingen.

De wadafzettingen gaan naar boven toe geleidelijk over in een relatief dunne laag 

uiterst siltige, kalkrijke klei met enkele dunne zandlagen en roestvlekken. De laag heeft 

een dikte van 10 tot 40 cm, de top ervan is aangetroffen tussen 4,4 en 5,0 m -NAP. De 

kleilaag is geïnterpreteerd als kwelderafzetting. 

In de boringen 1, 2, 18, 19, 25, 26 en 27 gaat de kwelderklei naar boven toe abrupt over 

in een sterk humeuze of venige laag. De laag bestaat uit donker(grijs)- tot zwartbruin, 

mineraalarm, veen of sterk humeuze klei en heeft een dikte van 15 tot 40 cm. Het 

betreft waarschijnlijk (het restant van) de oorspronkelijk aanwezige, natuurlijke 

veenlaag.

Antropogene lagen
In de meeste andere boringen van raai A (boringen 3 en 9 t/m 12) worden de kwelderaf-

zettingen eveneens afgedekt door een venige laag (variërend van zandig veen tot sterk 

humeuze klei). In deze boringen bevat de laag echter veelvuldig brokjes (baksteen)

puin en/of kleibrokken, deze laag is dan ook geroerd. In de zone direct rondom het 

fietspad bevat deze venige/sterk humeuze laag veel meer puinresten - in een aantal 

gevallen gaat het aantoonbaar om puin van recente ouderdom (brokjes betonpuin) - en 

kleibrokken. Opvallend is boring 10, waar vanaf 35 cm -Mv een laag donkergrijsbruin, 

sterk amorf, mineraalarm veen is aangeboord. De laag heeft een dikte van ongeveer 

een halve meter, is compact en bevat geen puinbrokjes. In de boringen 6 en 7 (raai A) 

gaat de kwelderklei rond 1,2 m -Mv (4,6 m -NAP) naar boven toe abrupt over in een 

Figuur 3.3 
Resultaten booronderzoek: interpretatie van 
de boringen.
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laag lichtbruingrijs, zwak siltig, matig grof zand. Het zandpakket is circa 80 cm dik en 

is geïnterpreteerd als opgebracht. De direct omliggende boringen (boringen 4, 5 en 8) 

zijn tussen 15 en 70 cm -Mv gestuit op een ondoordringbare laag met puin en grind.

De laagopbouw in raai B wijkt op een aantal punten duidelijk af van die in raai A. 

In boringen 13, 15 en 29 ontbreekt de laag kwelderklei en gaan de wadafzettingen 

tussen 5,6 en 6,5 m -NAP (2,1 tot 3,0 m -Mv) scherp over in een heterogeen pakket 

mineraalarm veen. Het pakket lijkt opgebouwd uit afzonderlijke lagen/brokken 

met soms wisselende veensoorten (mosveen, zeggeveen, bosveen) en bevat geen 

puinresten. Over het algemeen is het veen (zeer) compact. De bovenzijde van het 

veenpakket reikt tot ongeveer 4,9 m -NAP (1,5 m -Mv). In boring 29 bevindt zich tussen 

het veen en de wadafzettingen een circa 10 cm dunne zandige laag. Zowel de boven- 

als onderzijde van deze laag verloopt abrupt. 

Het veenpakket wordt afgedekt door een laag sterk humeuze klei met puinresten, de 

laag heeft een dikte van 5 tot 25 cm. 

Hierboven bevindt zich het pakket lichtbruingrijze, zwak siltig, matig grof zand. De 

bovenzijde hiervan reikt tot ongeveer 3,9 m -NAP (0,5 m -Mv).

3.4 Interpretatie

Wat betreft de opbouw van de oude getijdenafzettingen laten beide boorraaien 

een zeer vergelijkbaar beeld zien (figuur 3.4). Het profielverloop laat zien dat de 

afzettingen naar boven toe geleidelijk steeds minder zandig worden, een dergelijke 

profielopbouw (‘fining	upward’) is kenmerkend voor een verlandend getijdengebied. De 

bovenzijde hiervan bevindt zich rond 4,5 m -NAP. De afzettingen worden lithostratigra-

fisch gerekend tot het Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk).

Wat in beide boorraaien opvalt is het ontbreken van een (restant) natuurlijk 

veenpakket dat direct op de kwelderafzettingen verwacht zou worden, ter plaatse van 

het dijklichaam. Hieruit kunnen we concluderen dat de oorspronkelijke veenkade niet 

intact bewaard is gebleven. Echter, aan de flanken van de Oostkade zijn de veenlagen 

wel in de boringen waargenomen. Dit betekent dat het veen op deze locatie niet door 

de desastreuze afslag van het water is verdwenen, ten tijde van de grootschalige 

veenwinning in de 17e eeuw. Waarom het veen dan niet in de kade zelf bewaard is 

gebleven blijft vooralsnog onduidelijk. 

Bovenop de kwelderlaag werd een laag sterk venige klei met puinresten aangetroffen 

(figuur 3.4: lichtbruin). Deze laag hangt aan de zuidzijde waarschijnlijk samen met 

(een van) de in de 16e en 17e eeuw uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de 

Oostkade. Het is mogelijk dat de oorspronkelijke veenkade door de herstelwerkzaam-

heden en met de latere ophooglagen vermengd is geraakt. Dit is wellicht bewust 

gebeurd; uit een van de bronnen is bekend dat de kade voor het aanbrengen van het 

ophoogmateriaal omgespit moest worden. Aan de noordzijde van het dijklichaam is de 

kleilaag waarschijnlijk van recente datum en hangt deze laag samen met het (recente) 

zandpakket in de kern van de huidige dijk (zie hieronder).

De enige boring waar een traject mineraalarm veen is aangetroffen, dat qua 

kenmerken overeen zou kunnen komen met een veenkade, betreft boring 10 (figuur 

3.4: donkerbruin). Het is echter niet duidelijk hoe deze laag veen geïnterpreteerd dient 

te worden. Mogelijk betreft dit de oude kern van de Oostkade, maar het kan ook gaan 

om een brok van de oorspronkelijk veenkade dat door (recente) graafwerkzaamheden 
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Figuur 3.4 
Geïnterpreteerde dwarsprofielen van raai B 
(boven) en raai A (onder).
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is vergraven/opzij gezet. In het laatste geval is van de oorspronkelijke kade weinig 

bewaard gebleven. 

Het opgebrachte zandpakket (figuur 3.4: lichtgeel), dat in beide raaien is aangetroffen 

betreft een afzonderlijke ophogingsfase. Het zandlichaam is direct op de kwelderafzet-

tingen gelegen. Gelet op de locatie en de diepte waarop dit pakket is aangetroffen (ter 

hoogte van en pal onder het fietspad), is het zandpakket vermoedelijk aangebracht 

als fundering van het fietspad (in een cunet). Daarbij is het mogelijk dat bij de recente 

werkzaamheden (delen van) de laatmiddeleeuwse veendijk zijn afgegraven, maar dit 

kon niet duidelijk uit de boringen worden afgeleid. Uit geraadpleegde topografische 

kaarten en luchtfoto’s (Google Earth) blijkt dat het huidige geasfalteerde fietspad op 

de Oostkade dateert van 2009. Tot die tijd lijkt er geen verhard (fiets)pad aanwezig te 

zijn geweest. Op grond hiervan is het zandpakket (en de hierboven gelegen kleilagen) 

dus slechts zo’n 10 jaar oud.

In boringen 13 en 29 (raai B) ontbreekt de laag kwelderklei (figuur 3.4: groen). Hier 

gaan de wadafzettingen al vanaf 6,5 m -NAP scherp over in een heterogeen pakket 

veen. Dit veenpakket dat tevens is aangetroffen in boringen 15 en 21, betreft zeer 

waarschijnlijk een middeleeuws pakket (figuur 3.4: roze). De diepteligging, het 

ontbreken van de kwelderklei en de abrupte suggereren dat de natuurlijke afzettingen 

zijn afgegraven. Hoogstwaarschijnlijk betreft dit een daliegat van ca. 2 meter diep 

(in kleiafzettingen) en ca. 8 meter breed. Daliegaten zijn een algemeen verschijnsel 

in Zoetermeer. Het zijn kuilen van 2 tot 8 m groot met een diepte tot twee meter 

in de oude zeeklei (Laagpakket van Wormer). Op basis van de venige vulling wordt 

geconcludeerd dat de kuilen zijn gegraven vanaf het maaiveld op het veen, toen 

dat vóór het uitvenen van de polder nog aanwezig was. De putten hebben dus een 

oorspronkelijke diepte van rond de zeven meter gehad. Uit verschillende daliegaten 

zijn scherven gekomen uit de periode vanaf het midden van de 12e eeuw tot het 

midden van de 14e eeuw.  Vermoed wordt dat de putten werden gebruikt voor het 

winnen van klei die kon worden gebruikt voor het verrijken van de arme veengrond.32

Het veenpakket is deels afgedekt door een sterk humeuze kleilaag met puinresten 

(figuur 3.4: oranje). Deze laag lijkt sterk op de venige kleilaag met puin en kan met een 

historisch dijktalud geassocieerd worden.  

In de boorraaien is niet een eenduidig beeld van een middeleeuws dijklichaam naar 

voren gekomen. Het is echter duidelijk dat de huidige Oostkade veel groter is dan in 

het verleden. Volgens een bestek uit 1684 zou de Oostkade destijds (na ophoging) ca. 

5 meter breed zijn geweest, terwijl het huidige dijklichaam 15 tot 20 meter breed is. 

De kade is in het recente verleden sterk verbreed. Gezien de moderne ophooglagen 

is de kade naar het noorden en oosten toe uitgebreid. Aan de zuid- /westzijde lijkt 

(in boring 10) een deel van de oude veenkade bewaard te zijn, gelegen onder/ in het 

venige klei pakket. Dit deel komt inderdaad overeen met de 17e-eeuwse afmetingen 

van de Oostkade. De venige klei aan de noord/oostzijde van de dijk zou in dat geval 

van recente datum zijn.

 

32  Van Horssen 2015, 103.
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Conclusie

4.1 Conclusie

De Oostkade is waarschijnlijk ouder dan 1370, maar over de eerste (middeleeuwse) fase 

is niets bekend. We kunnen aannemen dat het om een strook vrijgehouden veen ging, 

mogelijk deels opgehoogd en voorzien van een landweg. Het kan geen indrukwekkend 

dijklichaam zijn geweest, wat ook blijkt uit een bron die kort na het ontzet van Leiden 

was geschreven, waaruit staat dat een langs trekkend Geuzenleger de kade voor een 

deel had vertrapt.

Uit de archievenbronnen van de verschillende hoogheemraadschappen kunnen 

goed de verschillende herstelwerkzaamheden gereconstrueerd worden, hoewel het 

niet duidelijk is waar op de dijk bepaalde werkzaamheden plaats hebben gevonden. 

Bekend is dat vooral in de 17e eeuw op verschillende momenten grote delen van de 

dijk zwaar beschadigd raakten en aangevuld moesten worden met klei, plaggen en 

puin. Voor de herstelwerkzaamheden werd gebruik gemaakt van lokaal gewonnen 

grond, namelijk klei dat uit de directe omgeving van de dijk werd opgebaggerd. Deze 

lokale kleiwinning zorgde op een gegeven moment zelfs voor problemen, omdat het 

de afslag van de dijk door het water bevorderde. Tegen het einde van de 17e eeuw 

was de dijk in een deplorabele toestand en was zelfs een groot deel van de dijk in zijn 

geheel weggeslagen. Om welke delen van de dijk het toen ging is echter niet duidelijk.  

Uit het archiefonderzoek kan worden geconcludeerd dat de opbouw van het huidige 

dijklichaam bestaat uit een lappendeken van herstelwerkzaamheden.

Tijdens het veldonderzoek zijn twee boorraaien haaks op de Oostkade gezet, waarbij 

de boorafstand varieerde van 1 tot ca. 2,5 meter. Hierbij zijn geen eenduidige 

aanwijzingen aangetroffen voor de ligging van een middeleeuwse veendijk onder/in 

de huidige dijk. Wel is in boring 10 van boorraai A een veenlaag aangeboord die qua 

opbouw overeenkomt met die van een veronderstelde veendijk. Deze is echter niet 

in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De oude veenkade lijkt in de loop van de 

eeuwen door de vele herstelwerkzaamheden sterk vermengd te zijn met klei, een 

constatering die ook door het archiefonderzoek wordt ondersteund. De oude kern van 

de dijk heeft waarschijnlijk naast de huidige kern gelegen, ten zuiden en westen van 

het fietspad. Het huidige dijklichaam is een stuk breder dan de oorspronkelijke dijk. 

In het recente verleden is ten noorden van het fietspad een pakket zand en klei tegen 

het oude dijklichaam aangelegd. Het fietspad, wat nu op het hoogste punt gelegen 

is, zou daarbij naast het oude dijklichaam zijn aangelegd. In hoeverre de recente 

werkzaamheden het oude dijklichaam verstoord hebben kon niet uit de boringen 

worden afgeleid.

In boorraai B is een dik heterogeen veenpakket aangetroffen, dat in de natuurlijke 

wadden en kwelderafzettingen snijdt. Waarschijnlijk is dit een daliegat die met 

veenplaggen is opgevuld. De daliegaten zijn een veel voorkomend verschijnsel in 

Zoetermeer en worden gedateerd vanaf het midden van de 12e tot het midden van 

de 14e eeuw. Het aangetroffen daliegat dateert waarschijnlijk van voor 1370, toen de 

Oostkade in gebruik kwam als landscheiding en graafwerkzaamheden direct naast de 

kade verboden werd.

4
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Uit het booronderzoek blijkt dat de historische opbouw van de Oostkade niet in detail 

in kaart kan worden gebracht: de oorspronkelijke opbouw is grotendeels verloren 

gegaan bij latere herstelwerkzaamheden. Er is dan ook sprake van een beperkte 

fasering: 

- Een mogelijk restant van de oude veenkade bestaande uit mineraalarm veen;

- Een (restant van een) dijktalud bestaande uit humeuze klei met puinfragmenten. 

Deze laag hangt waarschijnlijk samen met herstelwerkzaamheden in de 16e/17e 

eeuw;

- Een recent opgebracht zandpakket (incl. bovenliggende lagen) aan de noord-/

oostzijde van de huidige dijk. 

4.2 Selectie-advies

Het onderzoek heeft aangetoond dat er niet eenduidig een oude kern in de Oostkade 

kan worden aangewezen. De bodemlagen die in alle waarschijnlijkheid gerelateerd 

kunnen worden aan de verschillende 17e-eeuwse herstelfasen bevinden zich aan 

de zuid- en westzijde van de Oostkade vrijwel direct onder het maaiveld. De 

geplande graafwerkzaamheden voor de nieuw te graven greppel zullen deels in deze 

herstelfasen plaatsvinden of aan de voet daarvan. De greppel kruist boorraai A tussen 

boring 10 en 11; boorraai B wordt tussen boring 24 en 25 gekruist (figuur 3.4 en 4.1). 

De greppel zal over een tracé van ca. 110 m worden ontgraven, met een breedte 

van max. 1 m en een diepte van max. 0,5 m. De ontgraving zal door middel van een 

v-vormige bak plaatsvinden. Wij adviseren de werkzaamheden zonder archeologische 

begeleiding plaats te laten vinden. De lagen die zullen worden ontgraven zijn van 

lage archeologische waarde, de ingreep is beperkt en de werkwijze bemoeilijkt het 

doen van archeologische waarnemingen. Een vervolgonderzoek in de vorm van 

een archeologische begeleiding zal niet meer informatie opleveren dan het hier 

gepresenteerde archief- en booronderzoek. 

Onderhavig onderzoeksgebied maakt onderdeel uit van drie locaties op de Oostkade 

die door de gemeente zijn aangewezen als behoudenswaardig. Voor de rest van de 

Oostkade gelden vrijstellingsgrenzen. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat een groot deel van het grondlichaam van recente datum is. Aan de 

noordzijde is een dik pakket van zand en klei aangebracht. Aan de zuidzijde kunnen 

historische delen verwacht worden, maar deze zijn niet goed bewaard gebleven. Door 

de historische, gefragmenteerde opbouw van de Oostkade kan er op basis van een 

enkel booronderzoek geen uniform beeld van de dijk worden gevormd. Voor meer 

informatie over de opbouw van de Oostkade kan een vergelijkbaar booronderzoek, als 

een proefsleuvenonderzoek niet mogelijk is, op de andere twee locaties van waarde 

zijn.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Zoetermeer 

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

te worden opgenomen met de adviseur van het bevoegd gezag (Archeologie Delft, 

contactpersoon L. Bekkers). 
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Figuur 4.1 
Ligging van de aan te leggen greppel ten 
opzichte van de boorraaien. 
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Bijlage 1 Boorkolommen
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Zoetermeer, Oostkade

1

boring: 1869-1
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.763,57, Y: 453.200,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -4,72, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,72 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs

30 cm -Mv / 5,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 5,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 6,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,72 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade

2

boring: 1869-2
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.762,98, Y: 453.199,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -4,19, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,19 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs

30 cm -Mv / 4,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: kleibrokken  (duy)

40 cm -Mv / 4,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 5,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

190 cm -Mv / 6,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 7,19 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade

3

boring: 1869-3
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.761,99, Y: 453.198,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,59, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,59 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs
Opmerking: venig, doorworteld

20 cm -Mv / 3,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: grote brokken, rood baksteenpuin

40 cm -Mv / 3,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin, zandbrokken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rood baksteenpuin

70 cm -Mv / 4,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin, zandbrokken
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 4,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 4,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 4,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijsbruin, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

205 cm -Mv / 5,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

350 cm -Mv / 7,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 7,59 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade

4

boring: 1869-4
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.760,85, Y: 453.196,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,43, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 3,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met mortel

50 cm -Mv / 3,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 4,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 70 cm -Mv / 4,13 m -NAP

boring: 1869-5
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.759,68, Y: 453.194,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,42, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,42 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs

15 cm -Mv / 3,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, donkerbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 3,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 25 cm -Mv / 3,67 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade
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boring: 1869-6
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.758,55, Y: 453.193,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,37, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,37 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: asfalt/puinlaag

50 cm -Mv / 3,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv / 4,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 4,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

220 cm -Mv / 5,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,37 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade
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boring: 1869-7
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.760,37, Y: 453.195,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,43, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin

25 cm -Mv / 3,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 3,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

120 cm -Mv / 4,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 4,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

230 cm -Mv / 5,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,43 m -NAP

boring: 1869-8
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.757,45, Y: 453.191,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,44, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,44 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs

10 cm -Mv / 3,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, sterk grindig, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 15 cm -Mv / 3,59 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade
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boring: 1869-9
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.756,77, Y: 453.190,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,46, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,46 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin

20 cm -Mv / 3,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: kleine puinfragmenten

45 cm -Mv / 3,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, compact (alleen zand en veen)
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbrokken (luy)

65 cm -Mv / 4,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: kleibrokken (klein)

110 cm -Mv / 4,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 4,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 5,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

215 cm -Mv / 5,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,46 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade
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boring: 1869-10
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.755,58, Y: 453.189,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,58, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,58 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin

10 cm -Mv / 3,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 3,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Opmerking: zandbijmenging, sterk amorf veen

80 cm -Mv / 4,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, kleibrokken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmenging

95 cm -Mv / 4,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 4,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 5,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,58 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade
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boring: 1869-11
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.754,41, Y: 453.187,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,76, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,76 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin

15 cm -Mv / 3,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 4,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmenging

80 cm -Mv / 4,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 4,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 4,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

205 cm -Mv / 5,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,76 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade
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boring: 1869-12
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.753,68, Y: 453.186,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,80, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,80 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: antropogeen, sterk amorf veen

55 cm -Mv / 4,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin, kleibrokken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmenging, kleibrokken

65 cm -Mv / 4,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 4,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

160 cm -Mv / 5,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 5,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,80 m -NAP
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boring: 1869-13
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.771,98, Y: 453.136,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,44, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,44 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: asfalt/puinlaag

70 cm -Mv / 4,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

135 cm -Mv / 4,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 4,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen, los (alleen zand en veen)
Opmerking: veenbrokken, heterogeen lijkt mosveen, zwak amorf

155 cm -Mv / 4,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veenbrokken, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: veenbrokken, matig amorf veen

235 cm -Mv / 5,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: matig amorf veen

250 cm -Mv / 5,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen- en kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: kleibrokken (klein) en veenbrokken, matig amorf veen

280 cm -Mv / 6,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 6,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 7,44 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade

12

boring: 1869-14
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.773,53, Y: 453.135,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,50, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,50 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmenging

15 cm -Mv / 3,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 3,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 30 cm -Mv / 3,80 m -NAP

boring: 1869-15
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.774,42, Y: 453.134,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,50, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,50 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin

15 cm -Mv / 3,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 3,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

120 cm -Mv / 4,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, veenbrokken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmenging

130 cm -Mv / 4,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 4,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veenbrokken, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Opmerking: heterogeen, matig amorf veen

175 cm -Mv / 5,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Opmerking: sterk amorf veen

190 cm -Mv / 5,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 5,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 5,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,50 m -NAP
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boring: 1869-16
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.776,04, Y: 453.133,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,54, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,54 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, zwartbruin, veraard veen
Opmerking: sterk amorf veen

15 cm -Mv / 3,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 3,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 4,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken

95 cm -Mv / 4,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 4,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 4,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 5,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

210 cm -Mv / 5,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,54 m -NAP
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boring: 1869-17
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.777,71, Y: 453.132,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,84, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,84 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, zwartbruin
Opmerking: zandbijmenging

5 cm -Mv / 3,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Opmerking: kleibrok

10 cm -Mv / 3,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken

25 cm -Mv / 4,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijsbruin

65 cm -Mv / 4,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 4,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 5,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

195 cm -Mv / 5,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 6,34 m -NAP
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boring: 1869-18
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.779,38, Y: 453.131,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -4,17, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,17 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin

35 cm -Mv / 4,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken, interpretatie: kwelderwal
Opmerking: donkerbruingrijze kleibrokken

45 cm -Mv / 4,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 4,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 4,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

155 cm -Mv / 5,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 6,67 m -NAP
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boring: 1869-19
beschrijver: GdB/BC, datum: 6-6-2019, X: 97.781,06, Y: 453.130,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -4,54, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,54 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijsbruin

15 cm -Mv / 4,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 5,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 5,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 6,54 m -NAP

boring: 1869-20
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.770,38, Y: 453.137,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,42, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,42 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 3,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 15 cm -Mv / 3,57 m -NAP
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boring: 1869-21
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.769,45, Y: 453.138,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,45, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,45 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 3,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent puin

25 cm -Mv / 3,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: spikkels baksteenpuin

45 cm -Mv / 3,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 4,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, veenbrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 4,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: sterk amorf veen

100 cm -Mv / 4,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 4,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 5,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

190 cm -Mv / 5,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,45 m -NAP
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boring: 1869-22
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.767,65, Y: 453.138,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,57, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,57 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin

15 cm -Mv / 3,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: sterk amorf veen

55 cm -Mv / 4,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, kleibrokken, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: sterk amorf veen; spikkels baksteenpuin

85 cm -Mv / 4,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 4,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 5,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

190 cm -Mv / 5,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,57 m -NAP



Zoetermeer, Oostkade
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boring: 1869-23
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.766,02, Y: 453.139,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,70, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin

10 cm -Mv / 3,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: o.a. grind

25 cm -Mv / 3,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmenging, sterk amorf veen; spikkels baksteenpuin

75 cm -Mv / 4,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 4,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 5,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

180 cm -Mv / 5,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 6,70 m -NAP
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boring: 1869-24
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.764,09, Y: 453.140,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,89, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,89 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruingrijs, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmenging, sterk amorf veen; spikkels baksteenpuin

50 cm -Mv / 4,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 4,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 5,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

180 cm -Mv / 5,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 6,39 m -NAP
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boring: 1869-25
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.762,45, Y: 453.141,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -4,02, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,02 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Opmerking: zandbijmenging, sterk amorf veen

40 cm -Mv / 4,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 4,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 5,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 5,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 6,52 m -NAP
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boring: 1869-26
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.760,77, Y: 453.142,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -4,10, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,10 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Opmerking: zandbijmenging, sterk amorf veen

35 cm -Mv / 4,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 4,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 5,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

160 cm -Mv / 5,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 6,60 m -NAP
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boring: 1869-27
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.758,99, Y: 453.143,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -4,11, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 4,11 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, veraard veen
Opmerking: zandbijmenging, sterk amorf veen

25 cm -Mv / 4,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 4,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 4,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

165 cm -Mv / 5,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 6,61 m -NAP
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boring: 1869-28
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.768,57, Y: 453.138,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,50, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,50 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkergrijsbruin, kleibrokken, veraard veen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zandbijmenging, sterk amorf veen

65 cm -Mv / 4,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, veen- en kleibrokken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 4,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 4,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 5,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

190 cm -Mv / 5,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 6,00 m -NAP
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boring: 1869-29
beschrijver: GdB/BC, datum: 7-6-2019, X: 97.773,53, Y: 453.135,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30H, hoogte: -3,47, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Zoetermeer, plaatsnaam: Zoetermeer, opdrachtgever: gemeente Zoetermeer, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 3,47 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: recent puin en grind

50 cm -Mv / 3,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

125 cm -Mv / 4,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteenpuin, zandbijmenging

150 cm -Mv / 4,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen)
Opmerking: matig amorf veen

220 cm -Mv / 5,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Opmerking: matig amorf veen

270 cm -Mv / 6,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: raar laagje, geroerd?

280 cm -Mv / 6,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 6,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment marien wadplaat, spoor wortelresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 7,47 m -NAP
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