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Samenvatting 

In opdracht van K. van Brecht heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor de locatie Katwijkerlaan 107 te Pijnacker (Gemeente Pijnacker-Nootdorp). Het 

voornemen is om een geheel onderkelderde nieuwe woning te bouwen met een oppervlakte 

van circa 200 m2. Hierbij wordt de vrijstellingsgrens, zoals geformuleerd in het archeologisch 

beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp overschreden. Het gebied heeft een hoge 

verwachting, waarbij archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen groter dan 100 m2 

en dieper dan 30 cm –mv. De hoge verwachting is gebaseerd op het feit dat de Katwijkerlaan 

ligt op een middeleeuwse ontginningsas, van waaruit het gebied in gebruik is genomen. 

Het plangebied ligt op of direct langs een veenrestdijk, waaronder en waarlangs nog veen kan 

voorkomen. Voor de vervening, ten tijde van de ontginning was sprake van een uitgestrekt 

veengebied. Het veen is afgegraven, verspoeld en geoxideerd en nu liggen in de polders weer 

de oude zeekleiafzettingen aan de oppervlakte. Met uitzondering dus de oude dijken en 

woonplaatsen hierlangs. Eventuele oude bewoningsporen zouden zich moeten bevinden in de 

top van het veen of opgebrachte lagen. Uit oude kaarten blijkt dat de locatie vanaf in ieder 

geval begin 18e eeuw continu bebouwd is geweest met schuren en hooibergen. In de 20e eeuw 

liep lange tijd een half verhard pad door het plangebied.  

Drie jaar geleden zijn alle schuren gesloopt, zijn resten van het pad verwijderd en is het 

plangebied bouwrijp gemaakt. Uit contact met de opdrachtgever blijkt dat toen alle oude 

funderingen zijn verwijderd. Hierbij is de top van het veen sterk aangetast. Uit uitgevoerde 

milieuboringen blijkt dat de opgebrachte zand- en puinlagen direct overgaan in (deels 

puinhoudend, geroerde) veenlagen, hetgeen het verhaal van de opdrachtgever bevestigd. 

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

plangebied. 

Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid, de gemeente Pijnacker-

Nootdorp. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt vervolgens een selectiebesluit 

genomen over deze aanbeveling. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodemverstorende 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 contact op te nemen met de 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van K. van Brecht heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd voor de locatie Katwijkerlaan 107 te Pijnacker (Gemeente Pijnacker-Nootdorp). Het 

voornemen is om een geheel onderkelderde nieuwe woning te bouwen met een oppervlakte 

van circa 200 m2. Hierbij wordt de vrijstellingsgrens, zoals geformuleerd in het archeologisch 

beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp overschreden. Het gebied heeft een hoge 

verwachting, waarbij archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij ingrepen groter dan 100 m2 

en dieper dan 30 cm –mv. De hoge verwachting is gebaseerd op het feit dat de Katwijkerlaan 

ligt op een middeleeuwse ontginningsas, van waaruit het gebied in gebruik is genomen. 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd in januari 2015 conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 3.3.1 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting op basis van bekende aardkundige-, historische, archeologische gegevens en 

bekende bodemverstoringen. Vervolgens wordt gekeken of de voorziene werkzaamheden 

schadelijk zijn voor eventueel aanwezige archeologische resten. 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 een uitspraak worden gedaan over bekende bodemverstoringen? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welk type?  

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 
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1.3 Administratieve data 

Adres: Katwijkerlaan 107 Pijnacker  
Toponiem: Katwijkerlaan 107  
Kadastraal adres Pijnacker, sectie A nr. 1688 is overgegaan in A 1715 en A 1716 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Pijnacker - Nootdorp 
Opdrachtgever: K. van Brecht 

Koos.vanbrecht@gmail.com 
Bevoegd gezag: Gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Adviseur gemeente Pijnacker-
Nootdorp 

Archeologie Delft 
mevr. P. Kloosterman 
Kluizenaarsbocht 7 
2614 GT Delft 
T 015-2602358 
E archeologie@delft.nl 

Centrum Coördinaat: 91709/450357 
Oppervlakte: Perceel: circa 3.500 m

2
; Nieuwbouw: circa 200 m

2
 

Kaartblad: 30H 
Onderzoekmeldingsnummer: 64793 
Onderzoeksnummer 52361 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

De Katwijkerlaan 107 is gelegen aan de noordzijde van de Katwijkerlaan, een lange laan tussen 

tussen Pijnacker en Zoetermeer (afbeelding 2.1). Ten noorden liggen nieuwbouwwijken van  

westelijk Zoetermeer. Het plangebied betreft een voormalige boerenerf. Twee voormalige 

schuren zijn drie jaar geleden verwijderd en het perceel ligt momenteel braak. Een detailkaart 

van het plangebied is opgenomen in afbeelding 2.2 en een recente luchtfoto is opgenomen op 

de voorkant van het rapport. Bij het bouwrijp maken van de grond zijn alle aangetroffen 

funderingen verwijderd en is het maaiveld afgegraven tot in de top van het veen. Hierbij zijn 

mogelijk archeologische resten verloren gegaan. 

Uit een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat de 

kruin van de weg ligt op 1,8 m – NAP ligt, het maaiveld ter plaatse van de nieuwbouw ligt 

tussen 2,2 tot 2,5 m – NAP en het maaiveld van de polder ten noorden van het plangebied ligt 

op 4,8 m – NAP (zie afbeelding 3.2). Het terrein ligt dus nog behoorlijk (2 tot 2,5 meter) boven 

het maaiveld van de polder dat op circa 4,8 m –NAP ligt. 
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Afbeelding 2.1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart (rode pijl en kader). 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Binnen het plangebied is de nieuwbouw voorzien van een woning, die in zijn geheel wordt 

onderkelderd. De woning zal gefundeerd worden op heipalen. De bouwplannen en tekeningen 

zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

 Afbeelding 2.2. Ligging van het plangebied op de luchtfoto (rood kader). 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst. 

3.2 Aardkundige gegevens 

Het plangebied ligt in het westelijke klei- en veengebied en de ondergrond bestaat uit mariene 

afzettingen en veen. Vanaf circa 4.000 v. Chr. kwam dit gebied onder invloed van de zee te 

liggen. Er was sprake van een uitgestrekt getijdengebied en er werden dikke pakketten klei 

afgezet (Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk). Rond 3.200 v. Chr. had zich een 

permanente kustbarrière gevormd en nam de invloed van de zee af. Achter de strandwallen 

stagneerde de afwatering en er ontstond een groot veengebied (Hollandveen Laagpakket, 

Formatie van Nieuwkoop). Vanaf circa 500 v. Chr. vonden nieuwe zee-inbraken plaats en werd 

in sommige gebieden klei en zand afgezet door getijdengeulen. Rond 900 na Chr. raakte het 

gebied weer bedekt met veen. Door reliëfinversie zijn door de eeuwen heen de zandige en 

kleiige getijdenafzettingen ter plaatse van de geulen hoger in het landschap komen te liggen. 

De geomorfologische kaart2 (afbeelding 3.1) geeft aan dat circa 700 m ten zuiden van het 

plangebied een dergelijke getij-inversierug voorkomt. Het betreft een geul die behoort tot het 

Gantel-systeem. Uit de geologische kaart3 blijkt dat de afzettingen van het Gantel-systeem het 

plangebied niet hebben bereikt. Ook in het Laagpakket van Wormer komen inversieruggen 

voor. Op circa 850 m ten noorden van het plangebied is een inversierug gekarteerd. Dergelijke 

ruggen zijn als gevolg van egalisering en bebouwing op veel plaatsen niet meer herkenbaar. 

 
Afbeelding 3.1. Ligging van het plangebied op de geomorfologische kaart4 (rode kader). 
 

                                                           
2
 Archis 2014 

3
 NITG-TNO 1993, RGD 1990; TNO 2010 

4
 Archis 2014 
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Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied in bebouwd gebied ten noorden van 

een lage veenrestdijk (code 4K35). Ten noorden en ten zuiden van deze dijk liggen vlakten van 

getijdenafzettingen (code 2M35). Ter plaatse van deze vlakten kwamen oorspronkelijk 

uitgestrekte veenmosvenen voor.5 Dit veendek is in de late middeleeuwen en nieuwe tijd 

afgegraven, waarna het gebied is drooggelegd. De getijdenafzettingen van het Laagpakket van 

Wormer liggen daarom aan de oppervlakte. Ter plaatse van de dijk en op plekken waar ten 

tijden van het afgraven bewoning plaatsvond is geen veen afgegraven en is mogelijk grond 

opgebracht. Onder het veen komen de getijdenafzettingen voor met inschakelingen van veen.  

Uit een milieukundig booronderzoek uitgevoerd op 14 maart 2014 blijkt dat onder een zandige 

kleilaag en matig tot sterk puinhoudende zandlagen of puinlagen met een dikte tussen 40 tot 

100 cm nog een veenlaag aanwezig is. De veenlaag heeft een dikte van 100 tot meer dan 200 

cm (voor de boorstaten en ligging van de boringen, zie bijlage 2). Onder de veenlaag is zwak 

lichtgrijze zandige klei aangetroffen. 6 Dit veen zorgt voor de hoger ligging van het plangebied 

ten op zichte van de polders in het noorden van het plangebied, zoals hierboven beschreven is 

(zie afbeelding 3.2). 

 
Afbeelding 3.2. Ligging van het plangebied op de hoogtekaart7 

3.3 Historische situatie 

Tijdens de Vroege Prehistorie was er sprake van een wad- en kweldergebied en werden heel 

lokaal (seizoens)kampen aangelegd op de hogere delen langs de getijdengeulen. Vondsten uit 

deze periode op hoog opgeslibde oevers of kwelders op en binnen het Laagpakket van 

Wormer zijn zeldzaam.  

                                                           
5
 Pannekoek 1956 

6
 Boorstaten aangeleverd door Lankelma Ingenieursbureau  

7
 AHN 2007-2012 
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Tegen het einde van de Steentijd (rond 3500 v. Chr.) ging men ook permanente nederzettingen 

bewonen. Vindplaatsen uit het Neolithicum zijn zeldzaam in deze regio, maar een vindplaats in 

Bergschenhoek ten oosten van Pijnacker-Nootdorp toont aan dat tijdens het Neolithicum 

plaatselijk seizoenskampen van vissers zijn geweest in getijvlaktes.8 

In de periode tussen 3200 v. Chr. tot circa 500 v. Chr. (tot en met de IJzertijd) was er sprake 

van een uitgestrekt veengebied, dat over het algemeen te nat was voor bewoning. Zeer 

plaatselijk kan er bewoning zijn geweest op hooggelegen veenkussens en nabij geulen op 

geulafzettingen. In de periode Late IJzertijd-Middeleeuwen waren de hoger gelegen 

geulafzettingen van het Gantel-systeem ten zuiden van het plangebied het meest aantrekkelijk 

om te vestigen. Echter op basis van informatie van andere vindplaatsen wordt er vanuit 

gegaan dat voor een groot deel van het huidige Pijnacker-Nootdorp ook deze hogere delen van 

het landschap te nat waren voor bewoning. Dit in tegenstelling tot Midden-Delfland en Rijswijk 

(ten westen van Pijnacker-Nootdorp), waar wel diverse vindplaatsen uit de periode IJzertijd-

Middeleeuwen bekend zijn.9 

Het Hollands veengebied waar het onderzoeksgebied deel vanuit maakt is vanaf de Late 

Middeleeuwen ontgonnen. Halverwege de 13e eeuw ontstond het cope-stelsel. Kolonisten 

kochten een stuk grond om te ontginnen en de gronden werden van elkaar gescheiden door 

afwateringskanalen. Vermoedelijk stamt ook de veenrestdijk, een ontginningsas, waarop het 

plangebied ligt uit deze tijd. Vanaf circa 1650 heeft  in de omgeving van Pijnacker uitgebreide 

veenwinning (vervening) plaatsgevonden. Dit ging door tot circa 1850. De door vervening 

ontstane plassen zijn later drooggemalen. 

Oude kaarten 

Door vanaf 1996 de kaarten terug te kijken en te projecteren is het gelukt om terug te gaan tot 

een vrij nauwkeurige projectie van de kadastrale minuutplan (1811-1832, zie afbeelding 3.3). 

Ook op de kaart van Kruikius uit 1712 lijkt het plangebied bebouwd te zijn, maar projectie op 

perceelsniveau is niet makkelijk (zie afbeelding 3.4).10 Tevens lijkt de westgrens van het perceel 

op de kadastrale minuutkaart overeen te komen met de huidige kadastrale kaart (vergelijk met 

afbeelding 2.2). Op het perceel heeft vanaf de begin 19e eeuw continue bebouwing gestaan of 

heeft een weggelopen.  

Op de minuutplan zijn twee schuren aan de westzijde aanwezig en twee hooibergen en een 

kleine schuur in de oostzijde van het perceel. Na 1876 vooir 1900 is de schuur in de westzijde 

verdwenen. In 1914 staan er wel weer bebouwing aan de westzijde. Tussen 1950 en 1964 

lijken de hooibulten in de oostzijde plaats te maken voor nieuwe schuren en wordt er midden 

door het perceel een halfverharde weg aangelegd. Tot 1995 blijft de situatie gelijk hoewel de 

halfverharde weg dan niet meer staat ingetekend. Drie jaar gelegen zijn de schuren in het 

plangebied gesloopt (zie recente luchtfoto op de voorkant van het rapport). 

 

                                                           
8
 Kerkhof 2009. 

9
 Kerkhof 2009. 

10
 Kruikius 1712 



 

ArGeoBoor rapport 1342, concept 2: Katwijkerlaan 107 te Pijnacker 
Opdrachtgever: K. van Brecht 10 

 



 

ArGeoBoor rapport 1342, concept 2: Katwijkerlaan 107 te Pijnacker 
Opdrachtgever: K. van Brecht 11 

 
Afbeelding 3.3. Uitsneden van de oudste kaarten van 1996 t/m 1811-1832.11 

                                                           
11

 WatWasWaar 2014 
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Afbeelding 3.4. Kaart van Kruikius (niet op schaal, niet noordgericht).12 

3.4 Archeologische gegevens 

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart13 (afbeelding 3.4) heeft het plangebied een hoge 

verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging op of langs een veenrestdijk, een 

ontginningsas uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Archeologisch onderzoek is 

noodzakelijk bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm –mv. 

 
Afbeelding 3.4. Uitsnede uit de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart.14 De locatie 

van het plangebied is aangegeven met een paars kader. De bouwlocatie is een groene stip. 

                                                           
12

 Kruikius 1712 
13

 Kerkhof 2009. 
14

 Kerkhof 2009. 
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Mogelijk kunnen in het veen dat is behouden in en nabij de dijk/ontginningsas archeologische 

resten worden aangetroffen uit de periode voor de ontginningen (IJzertijd tot en met de 

Vroege Middeleeuwen). Daarnaast kunnen archeologische resten worden verwacht uit de 

periode vanaf de ontginningen (Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd). Hoewel een hoge 

verwachting is gegeven, zijn in de gemeente Pijnacker-Nootdorp erg weinig vindplaatsen 

bekend uit de periode IJzertijd-Vroege Middeleeuwen. Ook uit de periode Late Middeleeuwen-

Nieuwe tijd zijn in het noordelijk deel van de gemeente slechts enkele vindplaatsen bekend. 

De vlakte van getijafzettingen ten noorden en ten zuiden van de veenrestdijk heeft een zeer 

lage trefkans. Ook op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-

Holland15 heeft het plangebied een kleine kans op archeologische sporen. Het gebied ten 

zuiden en ten noorden van de veenrestdijk heeft een onbekende verwachting. 

Om de archeologische verwachting te bepalen zijn gegevens over monumenten, onderzoeken 

en waarnemingen in de omgeving van het plangebied geraadpleegd (afbeelding 3.10). Hierbij 

is een straal van 700 meter aangehouden.  

  
Afbeelding 3.5. Waarnemingen en onderzoeken in het onderzoeksgebied.16 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarnemingen of onderzoeken bekend. Over 

het algemeen zijn in de gemeente Pijnacker-Nootdorp nauwelijks archeologische vondsten 

bekend op veenrestdijken. Wel is een 14e eeuwse veenrestdijk circa 3 km ten zuiden van het 

plangebied aangemerkt als terrein van hoge archeologische waarde (AMK-terrein 16192). Ook 

hier zijn echter geen archeologische waarnemingen bekend. 

 

                                                           
15

 Provincie Zuid-Holland 2014. 
16

 Archis 2014. 
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Op circa 150 m ten westen van het plangebied is in 2014 aan de zuidzijde van dezelfde 

veenrestdijk, als waaraan het plangebied ligt, een booronderzoek uitgevoerd 

(onderzoekmelding 62466).17 De bodemopbouw bestaat uit donkerbruin, sterk venige en zwak 

zandige klei (circa 50 cm) op slappe ongerijpte, sterk siltige klei. Het klei bevat een spoor 

rietresten en schelpgruis en is kalkarm tot kalkrijk. In de boringen zijn geen archeologische 

indicatoren aangetroffen. De aangetroffen moerige bovengrond is ontstaan door bemesting en 

gebruik als tuinbouwgrond. Het oorspronkelijk aanwezige restveen, waarop bewoning kan 

hebben plaatsgevonden, is niet meer intact aanwezig. Wel komen in de bouwvoor resten veen 

voor. De onderliggende kleilagen bestaan uit getijafzettingen. In de getijafzettingen zijn geen 

oude bodemniveaus aanwezig. De afzettingen zijn gevormd in een dynamisch en nat milieu 

(wad- en kwelderlandschap). Er is geadviseerd het plangebied vrij te geven voor de 

voorgenomen ontwikkeling. Direct ten zuidwesten van het plangebied is een bureauonderzoek 

uitgevoerd (onderzoeksmelding 64335). Uit de oude kaarten bleek dat het veen was 

afgegraven of verspoeld. De kans op het aantreffen van archeologische resten werd zeer klein 

geacht, bovendien bestond de diepere bodemverstoring bij de voorziene slechts uit heipalen.18 

Op circa 600 meter ten zuiden van het plangebied zijn in 1996 een booronderzoek en een 

oppervlaktekartering uitgevoerd in het kader van de randstadrailverbinding Zoetermeer- 

Rotterdam (onderzoeksmelding 10.140).19 Deze verbinding voert door de vlakte van 

getijafzettingen en over geulafzettingen ten zuiden van het plangebied. In het kleidek en op de 

geulafzettingen zijn geen goed zichtbare bodemniveaus gevonden die duiden op een oud 

oppervlak waarop bewoning kan worden aangetroffen. Onder de klei is plaatselijk een 

veraarde veenlaag aangetroffen. De boringen hebben geen aanwijzingen voor vindplaatsen 

opgeleverd. De oppervlaktekartering heeft twee waarnemingen opgeleverd. Eén ligt op circa 

500 m afstand ten zuiden van het plangebied (waarneming 44.684). De andere bevindt zich op 

circa 4 km afstand. In beide gevallen betreft het losse vondsten van laatmiddeleeuws 

aardewerk.  

Op de archeologische monumentenkaart zijn binnen een straal van 700 meter van het 

plangebied geen terreinen met een bekende archeologische waarde aanwezig.  

Samenvattend bestaat op grond van onderzoeken en waarnemingen in de omgeving van het 

plangebied een lage kans op het aantreffen van archeologische resten. Het onderzoeksgebied 

was van oudsher tamelijk nat en daarom ongunstig voor bewoning. Ook zijn door 

veenafgravingen mogelijk oorspronkelijk aanwezige archeologische niveaus verdwenen. 

Vrijwel alle waarnemingen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn aangetroffen ter plaatse 

van geulafzettingen. In de ontgonnen veenvlakte en op de veenrestdijken rond het plangebied 

zijn nauwelijks archeologische waarnemingen gedaan. Hierbij moet opgemerkt worden dat het 

lage aantal waarnemingen ook kan samenhangen met het lage aantal uitgevoerde aantal 

onderzoeken. 

  

                                                           
17

 Bouter 2014. 
18

 De Ruiter 2014 
19

 Oude Rengerink 1996.  
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4 Archeologische verwachting en conclusies 

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

plangebied ligt?  

Het plangebied ligt op of direct langs een veenrestdijk, waaronder en waarlangs nog 

veen voor kan komen. Voor de vervening ten tijde van de ontginning was sprake van 

een uitgestrekt veengebied. Het veen is afgegraven, verspoeld en geoxideerd en nu 

liggen in de polders weer de oude zeekleiafzettingen aan de oppervlakte. Met 

uitzondering van de oude dijken en woonplaatsen hierlangs. Eventuele oude 

bewoningsporen zouden zich moeten bevinden in de top van het veen of opgebrachte 

lagen. Uit oude kaarten blijkt dat de locatie vanaf in ieder geval begin 19e eeuw, maar 

mogelijk vanaf begin 18e eeuw continu bebouwd is geweest met schuren en 

hooibergen. In de 20e eeuw liep lange tijd een half verhard pad door het plangebied.  

 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Drie jaar geleden zijn alle schuren gesloopt, zijn resten van het pad verwijderd en is 

het plangebied bouwrijp gemaakt. Uit contact met de opdrachtgever blijkt dat toen 

alle oude funderingen zijn verwijderd. Hierbij is de top van het veen sterk aangetast. 

Uit uitgevoerde milieuboringen blijkt dat de opgebrachte zand- en puinlagen direct 

overgaan in (deels puinhoudend, geroerde) veenlagen, hetgeen het verhaal van de 

opdrachtgever bevestigd. 

 

 Zo ja, wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

Er worden geen archeologische resten meer verwacht. 

 

 Kan een uitspraak worden gedaan over de eventuele huidige verstoringsdiepte van de 

bodem? De bodem is geroerd tot in het veen. Op basis van het booronderzoek is dit tot 

een diepte tussen 40 cm en 100 cm -mv.  

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Niet van toepassing. Verwacht wordt dat eventuele archeologische resten al verstoord 

zijn door de werkzaamheden op het perceel. 

 

 Is een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja welk type?  Een 

archeologisch vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
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5 Aanbeveling 

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

plangebied. 

Dit advies dient te worden voorgelegd aan de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt vervolgens een 

selectiebesluit genomen over deze aanbeveling. 

ArGeoBoor wijst erop dat men bij bodemverstorende 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 contact op te nemen met de 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp.  
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Bijlage 1. Bouwtekeningen 
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Bijlage 2 boorstaten en boorkaart milieukundig onderzoek 
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