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Samenvatting 

In opdracht van Kassenbouwadvies  heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Locatie Bloemenlaan te ‘s-Gravenzande 

(Gemeente Westland). De aanleiding van het onderzoek is het aanleggen van een waterbassin. 

Hierbij wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurt is. 

Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Op de beleidskaart van 

de gemeente Westland blijkt dat op de locatie middelhoge kans is op het aantreffen van 

archeologische resten. Bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 50 cm –mv is 

archeologische onderzoek verplicht.  

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt in een gebied waar 

strandafzettingen zijn gevormd tussen de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen. Vanaf de 

Romeinse tijd kunnen resten verwacht worden, maar de kans op vondsten uit latere perioden 

is groter. De kleiafzettingen rondom de landtong zijn van laatmiddeleeuwse oorsprong. De 

verwachting is middelhoog. De kans bestaat dat er resten van oudere strandwallen in de 

ondergrond aanwezig zijn, waarop archeologische resten aanwezig kunnen zijn. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem tot in de strandafzettingen 

geroerd is. Er is geen oude of niet verstoorde bodem aangetroffen binnen de geboorde diepte 

van 2,0 m –mv. 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied Bloemenlaan te ’s-Gravenzande geen 

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Vanuit archeologisch oogpunt kan het 

plangebied worden vrijgegeven voor het aanleggen van het waterbassin. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten het wettelijk verplicht is om 

eventuele (toevals)vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OC&W 

(Monumentenwet  1988, artikel 53 ). Het rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar 

de lagere overheden. In dit geval wordt aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te 

nemen met de gemeente Westland. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Kassenbouwadvies  heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Locatie Bloemenlaan te ‘s-Gravenzande 

(Gemeente Westland). De aanleiding van het onderzoek is het aanleggen van een waterbassin. 

Hierbij wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurt is. 

Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Op de beleidskaart van 

de gemeente Westland blijkt dat op de locatie middelhoge kans is op het aantreffen van 

archeologische resten. Bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 50 cm –mv is 

archeologische onderzoek verplicht.  

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige, historische en 

archeologische gegevens. Het doel van het booronderzoek is het vaststellen van de 

bodemopbouw om een uitspraak te kunnen doen over de aan-of afwezigheid van 

archeologische niveaus en mogelijk verstoringen binnen het plangebied. Het booronderzoek 

toetst de uitkomsten van het bureauonderzoek. De volgende vragen staan bij het onderzoek 

centraal: 

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

ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

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

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

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

versie 3.2.1  

1.3 Administratieve data 

Adres/toponiem: Locatie Bloemenlaan  
Kadastrale nrs.  ’s-Gravenzande, sectie I, nrs. 5614 en 5615  

Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: ‘s-Gravenzande 
Opdrachtgever: Kassenbouwadvies  
bevoegd gezag: Gemeente Westland 
Coördinaten: 70.548/ 447.515 

70.634/ 447.559 
70.646/ 447.533 
70.560/ 447.490 

Oppervlakte: Circa 2.500 m2  
Kaartblad: 37 B 
Onderzoekmeldingsnummer: 57497 
Onderzoeksnr. 46566 

                                                             
1 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2011 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

De Bloemenlaan, ligt circa 600 meter ten noordwesten van het centrum van ‘s-Gravenzande. 

Het betreft een uitgestrekt kassengebied (zie afbeelding 1). Het maaiveld in het plangebied ligt 

op een hoogte van 0,7 m +NAP.2 Het plangebied is in gebruik als weide en wordt omringd door 

kassen. 

 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied(paars) op een topografische kaart.3 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om een waterbassin aan te leggen met een oppervlakte van circa 2.500 m2.  

Hierbij wordt de bodem geroerd tot circa 1,2 m –mv. 

3 Bureauonderzoek 

3.1 Aardkundige gegevens 

Uit de geomorfologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een ingesloten strandvlakte al 

dan niet met vervlakte duinen (code 2M40).4 Ten noorden, zuiden en westen komen vlakten 

van getijden-afzettingen voor (code 2M35).  

                                                             
2 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 
3 Kadaster 2012 
4 Alterra 2003 
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Uit de bodemkaart blijkt dat er kalkhoudende enkeergronden voorkomen (code EZ50A).5 De 

bodem zoals deze nu aanwezig is, is het gevolg van het gebruik van de grond ten behoeve van 

de bloembollenteelt.  

Uit paleografische kaarten blijkt dat het plangebied ligt op een zandplaat/strandwal die zich 

ten noorden van de maasmonding heeft ontwikkeld in de periode tussen de Romeinse tijd en 

de vroege middeleeuwen rond 800 na Chr.6 ‘S-Gravenzande is ontstaan op een zandplaat in de 

voormalige maasmonding, die relatief jong is. In het begin van de 13e eeuw is de Maas bedijkt 

en is de sedimentatie gestopt.7 Oudere afzettingen zijn grotendeels door de Maas geërodeerd. 

Niet uitgesloten kan worden dat er nog oudere afzettingen, bijvoorbeeld strand- of duin 

afzettingen, ter laatste aanwezig zijn. 

 
Afbeelding 2: Overzichtskaart van het Westland.8 

 

 

                                                             
5 Alterra 1960-1995 
6 De Mulder 2003 
7 Oerlemans 1992 en Kerkhof 2012 
8 Faber 1960 (in: StiBoKa 1965) 
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3.2 Historische situatie 

Algemene situatie 

De naam ’s-Gravenzande wordt voor het eerst genoemd rond 1200 en heeft te maken met de 

ligging van de nederzetting op een zandplaat.9 

 
Afbeelding 3. Plangebied op de minuutplan uit de periode 1811-1832.10Kaart is niet 
noordgericht en ook niet op schaal, maar geeft wel een indruk van de inrichting van het gebied. 

 

 
Afbeelding 4. Plangebied geprojecteerd op een Bonneblad uit 1910.11  

 

                                                             
9 Van Berkel & Samplonius 2006 
10 Kadaster 1811-1832 
11 Bureau Militaire Verkenningen 1910 
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Oude kaarten van het plangebied 

Op de minuutplan 1811-1832 maakt het gebied deel uit van een akkercomplex dat “de lange 

stukken” genoemd wordt. Het gebied waarbinnen het plangebied ligt, wordt op een kaart uit 

1910 en later het ook wel de kersetuin genoemd (zie afbeelding 4)  De langgerekte percelen 

worden in de loop der tijd kleine vierkantjes, mogelijk heeft dit te maken met het omzetten 

van de grond om kalkrijke grond boven te krijgen (vergelijk afbeeldingen 3 en 4). In de loop van 

de 20e eeuw wordt het gebied met kassen bebouwd.12 

3.3 Archeologische informatie 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed (RCE).13 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) (zie afbeelding ) 

Binnen 1.000 meter van het plangebied komen geen AMK-terreinen voor. 

Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 5) 

 
Afbeelding 5. Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in archis. 

Een cluster van waarnemingen is gedaan in de historische kern van ’s-Gravenzande. Hier zijn 

ook enige onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast komen enkele vondsten uit Monster. Binnen het 

gebied “De Lange stukken” zijn nog geen waarnemingen bekend. De waarnemingen zijn 

beschreven in de onderstaande tabel. 

                                                             
12 Bureau Militaire Verkenningen 1876, 1910 en Kadaster 1939 en 1958 
13 Archis 2012 
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waarneming vondsten datering methode bijzonderheden 
434793 Fundering  Nieuwe tijd Archeologische 

begeleiding 
AB= gestaakt 

7940 Aardewerk + 
funderingen 

LMEA en LMEB Opgavving Mogelijk kerk ’t zand voor 
1238 

17326 Fundering LMEB Opgraving Fundering noordelijke zijbeuk 
van de voormalige doprskerk. 

17325 Fundering + 
aardewerk 

LMEB-NT Opgraving Poortgebouw voormalige 
buitenplaats Vreeburgh met 
waterput 

429815 Zeer divers LMEA-LMEB-NT Opgraving Klooster/Begijnhof 

44841 Aardewerk + 
Baksteen + 
houtskool 

LMEA-NT Boringen + 
weerstandsonderzoek 

Geen funderingen van 
gebouwen.  Resten liggen dan 
in de periferie. 

423398 en 423400 Houtskool, 
mortel en 
aardwerk of 
baksteen 

Romeinse tijd- late 
middeleeuwen 

booronderzoek - 

Tabel met waarnemingen. 

Onderzoeksmelding 8665 is een booronderzoek. Dit onderzoek heeft geen vindplaatsen 

opgeleverd. In ’s-Gravenzande zijn diverse onderzoek uitgevoerd, evenals in Monster. De 

waarnemingen die dit heeft opgeleverd zijn hierboven genoemd.  

Archeologische verwachting en advieskaarten 

De Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 

geeft voor het plangebied een lage trefkans. Op de beleidsadvieskaart van de gemeente 

Westland krijgt het gebied een middelhoge verwachting. Dit betekent dat plangebieden groter 

dan 500 m2, waarbij dieper dan 50 cm wordt gegraven, onderzocht dienen te worden.14  

 
Afbeelding 6. Plangebied op de beleidsadvieskaart van de gemeente Westland.15  

                                                             
14 Kerkhof 2012 
15 Kerkhof 2012 
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Het plangebied ligt in een gebied waar een strand (zandplaat ) is gevormd tussen de Romeinse 
tijd en de volle middeleeuwen. Vanaf de Romeinse tijd kunnen resten verwacht worden, maar 
de kans op vondsten uit latere perioden is groter. De kleiafzettingen rondom de landtong zijn 
van laatmiddeleeuwse oorsprong. De verwachting is middelhoog. De kans bestaat dat er 
resten van oudere strandwallen in de ondergrond aanwezig zijn, waarop archeologische resten 
aanwezig kunnen zijn.16 

Bekende bodemverstoringen 

Ten behoeve van het gebruik van de grond voor de bollenteelt is het terrein mogelijk 

geëgaliseerd, afgegraven en omgespit. 

4 Archeologisch booronderzoek 

4.1 Methode 

Er is een veldinspectie uitgevoerd waarbij is gelet op het voorkomen van molshopen of andere 

ontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan. 

Verspreid over in het plangebied zijn 5 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter 

van 7 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 200 cm –mv. De opgeboorde grond is 

lithologisch beschreven conform de NEN 5104.17 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn 

beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland.18  

 

Afbeelding 7. Het plangebied in detail met uitgevoerde boringen.19 

De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.20 

                                                             
16 Kerkhof 2012 
17 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
18 Bakker en Schelling 1989 
19 Kadaster 2012 
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4.2 Resultaten en interpretatie 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op vrijdag 5 juli 2013 door de heer I. Beckers 

(KNA-archeoloog en prospector). De boorpunten zijn afgebeeld in afbeelding 7. De 

boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 

Veldinspectie 

De veldinspectie heeft geen aanleiding gegeven om van het boorplan af te wijken. Er zijn geen 

bodemontsluitingen aangetroffen. 

Verkennend booronderzoek 

Bij het verkennend booronderzoek . Binnen het plangebied is van onder naar boven de 

volgende bodemopbouw aangetroffen: 

- 200-100 cm –mv: strandafzettingen (kalkrijk matig grof grijs zand) 

- 100-70 cm –mv:  geroerde grond (matig grof zwak humeus kalkrijk zand met 

humeuze en ander vlekken en plaatselijk kleibrokken) 

- 70-0 cm –mv: bouwvoor, Teeltlaag  (Kalkrijk matig grof zand, matig humeus)  

De bodem is tot in de strandafzettingen geroerd. Tot 2,0 m –mv zijn geen afgedekte oudere 

oppervlakken aangetroffen, waarop zich nog mogelijk archeologische resten kunnen bevinden. 

Archeologische indicatoren 

Naast puinbrokjes in de geroerde bodemlagen zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. 

5 Synthese 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat de archeologische verwachting voor resten laag is 

met name afhangt van oudere afzettingen in de ondergrond. De zandplaat waar 

s-Gravenzande op ligt is rond 1200 bewoond geraakt ter plaatse van de kern van het dorp. Of 

er toen ook verspreidt op de zandplaat boerderijtjes  hebben gelegen is niet bekend.  

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in de bodem geroerd is tot in de 

strandafzettingen. Aangezien alle grond kalkrijk is, is de grond waarschijnlijk omgezet. Anders 

was de bovenzijde mogelijk wel ontkalkt geweest. Tenzij  kalk is opgebracht.  

6 Conclusies  

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

ligt? Het plangebied ligt op een strandafzettingen, die vanaf circa 1200 bewoonbaar werd. 

De grond is in de nieuwe tijd altijd in gebruik geweest als akker en later ten behoeve van de 

bollenteelt. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Binnen de geboorde diepte 

van 2,0 m –mv worden geen archeologische resten verwacht. 

                                                                                                                                                                                   
20 Bosch 2007 
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 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?  Niet 

van toepassing. 

 Kan iets gezegd worden over de eventuele verstoring van de bodem? De bodem is verstoord 

tot circa 100 cm –mv. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden?  Niet van toepassing. 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied Bloemenlaan te ’s-Gravenzande geen 

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Vanuit archeologisch oogpunt kan het 

plangebied worden vrijgegeven voor de aanleg van een waterbassin. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodem verstorende activiteiten, ook buiten het hier 

aangegeven adviesgebied, wettelijk verplicht is om eventuele (toevals)vondsten en 

grondsporen te melden bij de Minister van OC&W (Monumentenwet  1988, artikel 53 ). Het 

rijk heeft deze taak in de praktijk gedelegeerd naar de lagere overheden. In dit geval wordt 

aangeraden om in dergelijke gevallen contact op te nemen met de gemeente Westland. 
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Bijlage 1 

boorbeschrijvingen 

 

Boor
-nr. 

Onder 
grens 

Tex-
tuur 

Org
anis
ch 

Kleur Laag- 
grens 

Zand-
mediaan 

Kalk-
gehalte 

IJzer Interpretatie 

1 50 Zs1 h2 donker 
bruingrijs 

scherp matig grof kalkrijk  bouwvoor 

 85 Zs1 h1 grijs scherp matig grof kalkrijk fe1 omgewerkt, kleibrokken 

 190 Zs1 sch2 licht grijs  matig grof kalkrijk  Strandafzettingen 

          

2 70 Zs2 h2 donker 
bruingrijs 

scherp matig grof kalkrijk  omgewerkte grond 

 80 Zs2 sch3 grijs scherp matig grof kalkrijk fe1 kleilagen, omgewerkt? 

 200 Zs1 sch2 licht grijs  matig grof kalkrijk  Strandafzettingen 

          

3 10 Kz2 h2 donker 
bruingrijs 

scherp  kalkrijk  bouwvoor 

 60 Zs1 h2 donker 
bruingrijs 

scherp matig grof kalkrijk  bouwvoor, baksteenfragment 

 100 Zs2 h1, 
sch1 

bruingrijs scherp matig grof kalkrijk  kleibrokken, omgewerkte 
 grond 

 230 Zs1 sch2 licht grijs  matig grof kalkrijk  Strandafzettingen 

          

4 15 Kz2 h1 bruingrijs scherp  kalkrijk  bouwvoor 

 60 Zs1 h2 donker 
bruingrijs 

scherp matig grof kalkrijk  bouwvoor,  
baksteenfragmenten 

 80 Zs1 h1 bruingrijs scherp matig grof kalkrijk  lichtgrijze vlekken, omgewerkte 
grond 

 90 Zs1  licht grijs scherp matig grof kalkrijk  omgewerkte grond,  
bruine vlekken 

 110 Kz3 h1, 
sch1 

grijs scherp  kalkrijk  omgewerkte grond 

 200 Zs1 sch2 licht grijs  matig grof kalkrijk  Strandafzettingen 

          

5 30 Zs1g1 h2 donker 
bruingrijs 

scherp matig grof kalkrijk  opgebrachte grond, gele 
vlekken 

 80 Zs1 h2 donker 
bruingrijs 

scherp matig grof kalkrijk  bouwvoor, baksteenfragmentje 

 200 Zs1 sch2 licht blauw 
grijs 

 matig grof kalkrijk  Strandafzettingen 




