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Samenvatting 

In opdracht van Liandon BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

aan de 1e Loosterweg 42 te Hillegom (gemeente Hillegom). Het betreft het terrein van een 

voormalige gasfabriek. De aanleiding van het onderzoek is een voorziene bodemsanering van 

grote delen van het plangebied. Hierbij wordt de bodem verstoord op plaatsen waar dit 

mogelijk nog niet eerder gebeurd is.  

Uit het bureauonderzoek blijkt dat de bodem tot 1,5 m –mv grotendeels verstoord is. Tot deze 

diepte worden geen archeologische resten meer verwacht. Echter, tot een diepte van circa 3,0 

–NAP of 3,5 m –mv) kunnen archeologische lagen, in de vorm van oude bodems, aanwezig zijn. 

Hierop kunnen resten vanaf het neolithicum worden aangetroffen. De kans op het aantreffen 

van een dergelijk niveau wordt laag geacht, omdat bij onderzoeken in de directe omgeving een 

dergelijk niveau niet is aangetroffen. Ook bij de vele milieuboringen in het plangebied zijn geen 

aanwijzingen gevonden van een dieper gelegen humeuze laag of de aanwezigheid van een laag 

met een bijmenging met plantenresten. De kans is groot dat door afzettingen van jongere 

strandzanden op oudere strandzanden de oudere strandafzettingen zijn geërodeerd door 

golfwerking en stroming. 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het 

plangebied van de voormalige gasfabriek aan de 1e Loosterweg 42 te Hillegom. De verwachting 

is dermate laag, dat in combinatie met de verontreinigde staat van het terrein het niet 

realistisch wordt geacht om op dit terrein nog archeologische resten aan te treffen.   

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem- 

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. Mocht dit het geval 

zijn dat wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Hillegom. 

  



 

ArGeoBoor rapport 1210: 1
e
 Loosterweg 42 te Hillegom 

Opdrachtgever: Liandon BV. 4 

1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Liandon BV heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

aan 1e Loosterweg 42 te Hillegom (gemeente Hillegom). Het betreft het terrein van een 

voormalige gasfabriek. Grote delen van het terrein zullen middels een ontgraving worden 

gesaneerd. Hierbij vindt een bodemverstoring plaats groter dan 500 m2 en dieper dan 1,0 m –

mv in een gebied met een hoge en middelhoge archeologische verwachting. Op basis van de 

beleidsadvieskaart voor de gemeente Hillegom is een archeologisch onderzoek vereist.1 Bij de 

voorziene bodemsanering bestaat de kans dat archeologische waarden verstoord worden. In 

dit kader dient een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Op het terrein van de 

gasfabriek wordt de kans groot geacht dat de bodem al op grote schaal verstoord is door alle 

bedrijvigheid in het verleden. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van dit bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting, maar met name het nagaan in hoeverre de bodem nog intact is op basis van de 

vele milieutechnische boorgegevens die voor handen zijn. De volgende vragen staan bij het 

onderzoek centraal: 

 Wat is de archeologische verwachting in het plangebied? 

 Hoe is de natuurlijke bodemopbouw? 

 Kan op basis van de milieutechnische boringen een beeld van de bodemverstoring op 

het terrein worden verkregen? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen sanering? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 

versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011). 

1.3 Administratieve data 

Adres: 1
e
 Loosterweg 42 te Hillegom 

Toponiemen: 1
e
 Loosterweg 42 

Projectnaam Voormalige Gasfabriek  
Kadastrale adres  Gemeente Hillegom, sectie A percelen 9068, 9069 en 8901 (deels) 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Hillegom 
Opdrachtgever: Liandon BV 
Contactpersoon Mevr. S. Gietema 
 Liandon B.V. 

Postbus 50, 
6920 AB Duiven 
M 06 11032906 
E  saskia.gietema@alliander.com 

bevoegd gezag: Gemeente Hillegom 
Contact persoon: Mevr. E. Kraay 
Deskundige namens de gemeente Omgevingsdienst West-Holland 

                                                           
1
 Archeologische beleidsadvieskaart Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout 
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Contactpersoon: 
 
 
 

Janneke van Zwienen 
Medewerker afdeling Bodem/Archeologie 
T 071-4083325 
E j.vanzwienen@odwh.nl 

Coördinaten: 99.129/479.929 
99.161/479.974 
99.248/479.934 
99.209/479.874 

Oppervlakte: Circa 5.000 m
2
 

Kaartblad: 24H 
Onderzoekmeldingsnummer: 55666 
Onderzoeknr. 45406 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt aan de westkant van Hillegom (zie afbeelding 1). Het plangebied heeft een 

oppervlakte van circa 5.000 m2 en is grotendeels verhard en bebouwd.  

Uit een hoogtekaart met gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het 

plangebied ligt op een gemiddelde hoogte van circa 0,6 + NAP.2 Het maaiveld in de omgeving 

ligt op circa -0,1 NAP. Hieruit blijkt dat het terrein waarschijnlijk circa met circa 0,7 meter is 

opgehoogd (zie afbeelding 2).3 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Op het plangebied is een grootschalige bodemsanering voorzien. Hierbij zal de bodem tot 1 à 3 

meter onder maaiveld worden ontgraven. Het gaat hierbij om grotendeels verstoorde en 

geroerde bodemlagen (zie afbeelding 5). 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paarse vlak) op een topografische kaart.4 
 

                                                           
2
 http://ahn.geodan.nl/ahn/ 

3
 http://ahn.geodan.nl/ahn/ 

4
 Kadaster 2012 

mailto:j.vanzwienen@odwh.nl
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van de archeologische verwachtingskaart van 

Hillegom, oude kaarten en het Archeologisch informatie systeem. De boorbeschrijvingen van 

uitgevoerd milieukundig onderzoek zijn bestudeerd om de bodemverstoring in kaart te 

brengen. De bekende gegevens zijn bestudeerd om te komen tot een archeologische 

verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

 

3.2 Aardkundige gegevens 

Het plangebied is gelegen op de rand van een deels vergraven strandwal met hierop lage 

duinen. Op basis van de archeologische verwachtingskaart kunnen hier resten voorkomen 

vanaf het neolithicum tot in de nieuwe tijd.5  

Voor de lagere delen van de strandwallen geldt dat deze in de loop van het Holoceen zijn 

bedekt met veen als gevolg van een stijgende grondwaterstand. De flanken van de strandwal 

zijn derhalve minder lang bewoond dan de hoogste delen daarvan.  

 
Afbeelding 2. Het plangebied (rood omlijnd) geprojecteerd op het actueel hoogtebestand 
Nederland.6 
Als gevolg van het omzetten van de strandwallen ten behoeve van de bollenteelt komen in het 

plangebied geen natuurlijke bodems meer voor. Dat de bodem in het plangebied is omgezet 

voor de bollenteelt valt op te maken uit de historische kaarten in afbeelding 3. Tussen 1878 en 

1900 is het perceel verkaveld in kleine rechthoekige percelen met brede sloten ertussen, 

                                                           
5
 De Mulder 2003 

6
 http://ahn.geodan.nl/ahn/ 
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kenmerkend voor omgezette percelen. Men deed dit voor het naar boven halen van kalkrijke 

grond, die zeer geschikt is voor bollenteelt. 

Gebeurtenissen ter plaatse van het plangebied 

 

Afbeelding 3. Het plangebied op oude kaarten vanaf 1851.7 
 

 

 

                                                           
7
 Bureau Militaire Verkenningen 1850 en 1900; Topografische dienst 1949 en 1969 
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3.3 Historische situatie 

Algemene situatie 

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de hoogste delen van de strandwallen in 

gebruik zijn geweest als akkerland (de ‘geest’). Om het hele landbouwgebied lag een houtwal. 

De lage venige gebieden buiten de strandwal waren in gebruik als grasland. De wegen met 

daarlangs de boerderijen lagen op de grens van akkerland en grasland.8 Het plangbied was in 

het begin van de 19e eeuw nog niet ontgonnen en blijkt niet tot de hogere delen van de 

strandwallen te horen, maar is gelegen op een flank. De historie begint hier derhalve pas op 

het moment van ontginnen. Het oude kaarten is te zien dat dit tussen 1850 en 1900 gebeurd is 

daarvoor maakte het gebied deel uit van een zone met veen. Het veen is afgegraven bij de 

ontginning en het omzetten van het zand. Uit informatie van de opdrachtgever lijkt dat de 

gasfabriek tussen 1904 en 1955 in gebruik geweest. Het bovengrondse deel van de gashouders 

is tussen 1969 en 1970 afgebroken. In 1980 is het gebouw van de gasfabriek gesloopt en zijn 

ook de funderingen en kelders verwijderd. Hierna is het bestaande kantroorpand gebouwd (zie 

afbeelding 3). Bij de bouw is het terrein 0,5 à 1,0 meter opgehoogd. De huidige bebouwing is 

te zien in afbeelding 4. 

3.4 Bekende archeologische terreinen, waarnemingen, vondst- en onderzoeksmeldingen 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

In de directe omgeving bevinden zich geen archeologische monumenten of terreinen van 

archeologische waarde.9 

Waarnemingen en vondsten  

Binnen een straal van 500 meter bevindt zich 1 waarneming. Dit betreft nr. 48010 (nr. H2 op 

afbeelding 4) op circa 300 meter ten zuidoosten van het plangebied. Dit betreft funderingen 

uit de nieuwe tijd. Binnen 500 meter van het plangebied bevinden zich geen vondstmeldingen. 

Onderzoeksmeldingen in Archis  

In de directe omgeving van het plangebied zijn enkele booronderzoeken verricht. Hieronder in 

tabel 2 staan de resultaten samengevat. De ligging van de bekeken onderzoeken is aangegeven 

op afbeelding 4. De onderzoeksmeldingen meer oostelijk bevinden zich in het dorp Hillegom, 

waar de bodem niet verstoord is ten behoeve van de bollenteelt en de situatie is niet goed 

vergelijkbaar de situatie in het plangebied. 

Tabel 2: onderzoeksmeldingen in archis. 
Onderzoeks 
meldingsnr. 

booronderzoek vondsten waarnemingnsnummer vervolg. 

8736 Ja, geen oude 
bodems 

nee - -nee 

5669 Ja, geen oude 
bodems 

18
e
-19

e
 eeuwse 

funderingen 
48010 nee 

48111 Ja, tot 400 cm-mv Nee, verstoord tot 80 
cm -mv 

 nee 

14887 ja nee  nee 

20821 ja Nee, afgegraven  nee 

                                                           
8
 Schoorl & Beekman 2000 

9
 Archis 2012, Mounumentenkaart 
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Afbeelding 4: Plangebied geprojecteerd op de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Hillegom.10Legenda: rood = hoge archeologische verwachting; geel = middelhoge 
archeologische verwachting; groen = lage archeologische verwachting. De blauwe nummers 
zijn onderzoeksmeldingsnummers uit ARCHIS in vergelijkbare landschappelijke ligging als het 
plangebied. Nr. 55666 is het onderhavig plangebied. 

Archeologische verwachtingskaarten 

Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout blijkt 

dat het plangebied ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting (westzijde) en 

een zone met een middelmatig archeologische verwachting (midden en oosten van het 

plangebied ) (zie afbeelding 4). De hoge archeologische verwachting aan de westzijde hangt 

samen met het voorkomen van een strandwal al dan niet met duinen in de ondiepe 

ondergrond. De verwachting is dat de strandwal in deze smalle strook niet is vergraven. 

De middelmatige verwachting in het midden en oosten is het gevolg van het ten dele afgraven 

van de strandwal. Bij het afgraven van de strandwal is de zure venige toplaag en het ontkalkte 

zand verwijderd en is de bodem geëgaliseerd. De kalkrijke top, die aan de oppervlakte kwam 

te liggen, was zeer geschikt voor de bollenteelt.11 De middelhoge archeologische verwachting 

in het omgezette deel van het plangebied is gebaseerd op het voorkomen van dieper gelegen 

vegetatieniveaus in de strand- en duinafzettingen. Het blijkt dat deze kunnen voorkomen tot 3 

m –NAP. 12 Dit soort vegetatiehorizonten in de diepere strandafzettingen komt niet overal 

voor, omdat de kans groot is dat oudere strandwallen, bij de vorming van de jongere stranden 

en zandbanken, zijn geërodeerd en niet zijn afgedekt.  

 

                                                           
10

 Archis 2012 
11

 Archeologische beleidskaart 
12

 Schute 2007 
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Afbeelding 5: Plangebied (rood vierkant) met voorziene sanerings- of ontgravingsdiepten, 
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diepte van de bodemverstoring en de zone aan de westzijde met een hoge archeologische 
verwachting. 

Natuurlijke bodemopbouw 

Op basis van de milieuonderzoeken is de volgende bodemopbouw in het plangebied 

aanwezig.13 De verstoorde bodemlagen komen voor tot een diepte tussen de 1,0 en 1,5 m –

mv. De verstoorde bodemlagen worden gekenmerkt door het voorkomen van puin, grind en 

kolengruis en ander bodemvreemd materiaal. Hieronder bestaat de bodem tot 3,5 m –mv uit 

voornamelijk matig siltig, matig tot zeer fijn zand. De bodem direct onder de verstoorde lagen 

is regelmatig zwak schelpgruishoudend. Als gevolg van de verontreinigingen komen allerlei 

kleuren voor van licht blauw tot bruin grijs en donkergrijs. Voor wat betreft het voorkomen 

van vegetatieniveaus is kleur geen goede indicator. 

Bekende bodemverstoringen 

Bij het omzetten van de grond ten behoeve van de bollenteelt is de bodem verstoord. De 

omzetting ter plaatse is waarschijnlijk met de schep gebeurd tussen 1878 en 1900 (zie 

afbeelding 3). Deze verstoring lijkt, in tegenstelling tot wat de archeologische beleidskaart 

aangeeft, in het gehele plangebied te hebben plaatsgevonden. Hierbij is kalkloos zand 

verwijderd en kalkrijke grond naar boven gehaald. De diepte van verstoring is niet exact 

bekend, omdat de oorspronkelijke hoogte van het maaiveld niet bekend is.  

Bij de bouw en de sloop van de gasfabriek zal de bodem voor een groot deel verstoord zijn.  

Uit de circa 84 bruikbare (boringen tot 2,0 m –mv of dieper) boringen van het meest recente 

milieutechnisch bodemonderzoek op de locatie blijkt dat de bodem in bijna alle boringen tot in 

ieder geval 1,0 meter onder het maaiveld verstoord is, maar in een groot aantal boringen nog 

dieper (zie afbeelding 5) .14 Met name in het westelijk deel van het terrein (het gebied met een 

hoge archeologische verwachting) is de verstoring ernstig.  

Uit het milieurapport blijkt dat de bodem ernstig verontreinigd is met PAK’s en Cyanide. De 

vakken met de verschillende saneringsdiepten zijn opgenomen in afbeelding 5.  

                                                           
13

 Arcadis 2011 
14

 Arcadis 2011 



 

ArGeoBoor rapport 1210: 1
e
 Loosterweg 42 te Hillegom 

Opdrachtgever: Liandon BV. 12 

4 Archeologische verwachting 

De archeologische verwachting voor eventuele vondsten binnen de bekende verstoringsdiepte 

tot 1,0 – 1,5 m-mv is zeer laag. Daarnaast zijn binnen de saneringslocaties in een groot aantal 

boringen nog diepere verstoringen aangetroffen en zijn boringen gestuit op oude funderingen, 

dus de eigenlijke verstoring is nog groter. Samenvattend kan ervan uit worden gegaan dat 

binnen 1,5 m –mv (= 1,0 m –NAP) de bodem dusdanig verstoord is dat hier geen 

archeologische resten meer verwacht worden. Voor diepere bodemlagen blijft de kans bestaan 

dat, tot een diepte van circa 3,0 –NAP, archeologische lagen, in de vorm van oude bodems, 

aanwezig zijn. Hierop kunnen resten vanaf het neolithicum worden aangetroffen. In de 

boorstaten van het milieutechnisch onderzoek zijn geen aanwijzingen voor dergelijke niveaus 

aanwezig in de vorm van humeuze lagen of de aanwezigheid van plantenresten. Milieukundig 

onderzoekers zijn niet op dergelijke lagen gespitst, dus de kans bestaat dat eventuele lagen 

over het hoofd zijn gezien. Bij archeologisch onderzoek in de directe omgeving van het 

plangebied zijn echter ook geen diepere intacte vegetatieniveaus aangetroffen. De kans op het 

aantreffen van dergelijke diepere niveaus is beperkt als gevolg van erosie van oudere 

strandzanden bij de afzetting van jongere strandzanden als gevolg van golfwerking en 

stroming. 

5 Conclusie  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt?  

Het plangebied bevindt zich op de flank van een strandwal, waarvan de bovenlaag  ten 

behoeve van de bollenteelt is omgezet. Later heeft op het terrein een gasfabriek 

gestaan, waardoor het terrein sterk is verontreinigd. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

In theorie kunnen van 1,5 m –mv (verstoringdiepte) tot een diepte van 3,5 m –mv (3,0 

–m NAP) vegetatie niveaus voorkomen met daarop sporen vanaf het neolithicum. Bij 

archeologisch booronderzoek in de directe omgeving van het plangebied is een 

dergelijk niveau nog niet eerder aangetroffen. De kans op het aantreffen van 

archeologische resten in het plangebied wordt zeer klein geacht. 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Zeer breed, nederzettingsterreinen sporen van landbewerking etc. 

 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele verstoringsdiepte van de bodem? 

Het gebruik van het terrein in het verleden als gasfabriek heeft de nodieg verstoring en 

zware verontreiniging met zich meegebracht. Uit milieukundig bodemonderzoek blijkt 

dat de bodem tot 1,5 m –mv en deels nog dieper is verstoord.  

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De kans op het aantreffen van archeologische resten wordt zeer klein geacht. Indien 

toch nog archeologische waarden aanwezig zijn, zullen deze zich dieper bevinden dan 

1,5 m –mv. Eventuele resten worden bedreigd daar waar de saneringsdiepte dieper is 

dan 1,3 m –mv is. Hierbij is rekening gehouden met een buffer van 0,2 meter. 
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6 Aanbeveling/Selectieadvies 

Het wordt aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in het 

plangebied van de voormalige gasfabriek aan de 1e Loosterweg 42 te Hillegom. De verwachting 

is dermate laag, dat in combinatie met de verontreinigde staat van het terrein het niet 

realistisch wordt geacht om op dit terrein nog archeologische resten aan te treffen.   

Ondanks dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd kan op basis van de aard van de 

onderzoeksmethode niet worden uitgesloten dat tijdens graafwerkzaamheden alsnog 

archeologisch resten worden aangetroffen. ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem-

verstorende activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de 

Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt 

aangeraden om indien dit het geval is contact op te nemen met de gemeente Hillegom  
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