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Samenvatting 

In opdracht van Abou B.V.  heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd aan de Jan Barendselaan 194 te Poeldijk (Gemeente Westland). De 

aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van 8 

woningen in het plangebied. De oppervlakte van het plangebied waarbinnen de woningen 

gerealiseerd worden is 1.250 m2. Hierbij wordt de bodem ter plaatse van de woningen door 

graafwerkzaamheden geroerd tot circa 1,0 m-mv op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder 

gebeurd is. Daarnaast vindt bodemverstoring plaats door het aanbrengen van heipalen.  

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat op basis van de geologische ondergrond 

archeologische resten verwacht kunnen worden op oevers van kreeksystemen en mogelijk ook 

op en in de top van het Hollandveen. Van onder naar boven gaat het om resten uit de bronstijd 

en ijzertijd binnen de getijdenafzettingen van het Laagpakket van Walcheren afgezet voor de 

afzettingen van de Gantellaag of bewoning op de top van een intacte veenlaag. Op de 

Gantellaag kunnen archeologische resten uit de Romeinse tijd voorkomen. Tenslotte kunnen 

(laat)middeleeuwse resten verwacht op de afzettingen van de Laag van Poeldijk 

(Westlanddek). 

Uit het verkennend booronderzoek is het volgende gebleken: Een stugge kleilaag die voorkomt 

op een diepte tussen circa 170 tot 250 cm-mv. kan geïnterpreteerd worden als een deklaag 

afgezet door de Gantel. Er lijkt echter geen sprake te zijn van volledige stilstand van 

sedimentatie, maar van een voor lange tijd nat milieu. Op deze stugge kleilaag ligt een kalkrijke 

zandige kleilaag, die geïnterpreteerd wordt als de Laag van Poeldijk. De dikte van deze laag is 

30 tot 60 cm. De bovenzijde van deze laag is volledig geroerd door de activiteiten in de nieuwe 

tijd. Daarop is een circa een meter dikke opgebrachte laag aanwezig. Het verkennend 

booronderzoek heeft geen verlandingslaag binnen het plangebied aangetoond, die een 

potentieel archeologisch niveau vormt. 

Binnen de geboorde diepte van 3,0 m –mv worden binnen het plangebied geen archeologische 

resten verwacht. 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied Jan Barendselaan 194 te Poeldijk geen 

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Vanuit archeologisch oogpunt kan het 

plangebied worden vrijgegeven voor de voorziene woningbouw. 

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 Abou B.V.  heeft ArGeoBoor een archeologisch bureau- en verkennend 

booronderzoek uitgevoerd aan de Jan Barendselaan 194 te Poeldijk (Gemeente Westland). De 

aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van 8 

woningen in het plangebied. De oppervlakte van het plangebied waarbinnen de woningen 

gerealiseerd worden is 1.250 m2. Hierbij wordt de bodem ter plaatse van de woningen door 

graafwerkzaamheden geroerd tot circa 1,0 m-mv op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder 

gebeurd is. Daarnaast vindt bodemverstoring plaats door het aanbrengen van heipalen.  

Voor het realiseren van de plannen is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De huidige 

bestemming is ‘maatschappelijk’ en deze zal voor de realisatie van de woningen moeten 

worden omgezet naar de bestemming wonen. Op het perceel ligt de dubbelbestemming 

waarde-archeologie-4. Deze verwachting is overgenomen van de archeologisch beleidskaart 

van de gemeente Westland. Uit deze kaart blijkt dat op de locatie een middelhoge kans is op 

het aantreffen van archeologische resten. Bij ingrepen groter dan 500 m2 en dieper dan 50 cm 

–mv wordt de kans reëel geacht dat archeologische resten worden aangetast. Om na te gaan 

of zich daadwerkelijk archeologische resten binnen het plangebied kunnen bevinden en of 

deze bedreigd worden is een archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

uitgevoerd.  

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 verkennend 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, waarna het verwachtingsmodel kan worden 

aangescherpt. Kansrijke lagen en zones worden geselecteerd voor vervolgonderzoek en 

kansarme zones hoeven niet verder onderzocht te worden. 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? 

 Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welk type? 

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

versie 3.3.1   

                                                           
1
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 
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1.3 Administratieve data 

Adres/toponiem: Jan Barendselaan 194  
Kadastrale nrs.  Monster K 4057 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Poeldijk 
Opdrachtgever: Abou B.V. 
Adviseur Opdrachtgever ArcheoWest BV 

Dhr. M. L. Kruijthof 

Postbus 16 
2670 AA Naaldwijk 
T 06-22652538 
E info@archeowest.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Westland 
Coördinaten: 75.016/ 448.886 75.046/448.914 75.065/448.891 75.031/ 448.860 
Oppervlakte: Circa 1.250 m

2 
 

Kaartblad: 37B 
Onderzoekmeldingsnummer: 65708 
Onderzoeksnr. 53244 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

De Jan Barendselaan 194, ligt ten noordoosten van centrum van Poeldijk (zie afbeelding 1). Het 

plangebied is momenteel bebouwd. Aan de straatzijde zijn tuin en parkeerplaatsen aanwezig. 

Rondom de bebouwing is een smalle groenstrook aanwezig. Het maaiveld in het plangebied 

ligt op een hoogte van 0,8 m +NAP.2  

 

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

                                                           
2
 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 

3
 Kadaster 2012 
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2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om de bestaande bebouwing te slopen en 8 nieuwe woningen te bouwen. 

Het gaat om een rijtje van 3 woningen langs de straatzijde en een rijtje van vijf woningen 

daarachter in de richting van de bestaande huizenrij. Langs de zuidoostrand zijn 

parkeerplaatsen en bergingen voorzien. De heipalen uitgezonderd, zal de bodem niet dieper 

geroerd worden dan 1,0 m –mv. Een inrichtingsplan is opgenomen in bijlage 1. Het gaat om 

reguliere woningbouw, waarbij sprake is van een beperkte dichtheid van aan te brengen 

heipalen. De omvang van diepere bodemverstoring door het aanbrengen van heipalen zal zeer 

gering zijn. 

Afbeelding 2. Plangebied in detail met boorpunten.  
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Aardkundige gegevens 

Uit de geologische kaart blijkt dat het plangebied ligt in een zone met de code SA0.3a . Dit 

houdt in dat binnen 6,0 m-NAP oude strand- en duinzanden aanwezig zijn. Deze worden 

bedekt door achtereenvolgens: Afzettingen van Calais (Nu: Laagpakket van Wormer; met 

veeninschakelingen), het Hollandveen (nu: Hollandveen Laagpakket en Afzettingen van 

Duinkerke, waarbij de afzettingen van  IIIa aan de oppervlakte liggen (nu: Laagpakket van 

Walcheren afgezet voor de bedijking tussen circa 900 en 1200 na Chr.). De ruitjes-arcering 

geeft aan dat onder de afzettingen van Duinkerke IIIa nog oudere afzettingen van Duinkerke 

aanwezig zijn. In het gebied ten noorden van de Maasmond zijn dit voornamelijk afzettingen 

behorende tot het Gantelsysteem (voorheen Duinkerke-I of Pre-Romeinse afzettingen 

genoemd). Ter plaatse gaat het om dekafzettingen van de Gantellaag, die bestaan uit 

compacte kalkloze, zeer zware klei. Ook kunnen nog oudere getijdenafzettingen aanwezig zijn, 

zoals blijkt uit de paleogeografische kaarten hieronder. 

De afzettingen van Duinkerke IIIa worden ook wel het Westlanddek of Laag van Poeldijk 

genoemd en bestaan in het gebied ten noorden van de Maasmond uit kalkarme zavel met hier 

en daar kalkarme lichte klei. Geulpatronen ontbreken grotendeels in deze afzettingen. Er 

wordt wel gesproken van een crevasse achtige afzettingen als gevolg van de doorbraak van 

een strandwal.4  

 
Afbeelding 3. Het plangebied op een uitsnede uit de geologische kaart.5 

Om een indruk van de opbouw van het landschap van de laatst 3.500 jaar te krijgen zijn 

hieronder vijf paleogeografische kaarten opgenomen. Deze zijn niet geschikt voor het gebruik 

op microschaal, maar zijn wel geschikt voor de visualisatie van de grote landschappelijke 

veranderingen. 

                                                           
4
 Van Staalduinen 1979 

5
 Rijks Geologische Dienst 1979 
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Afbeelding 4a. Paleogeografie rond 1500 v. Chr. 

  
Afbeelding 4b. Paleogeografie rond 500 v. Chr. 
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Afbeelding 4c. Paleogeografie rond 100 na Chr. 

 
Afbeelding 4d. Paleogeografie rond 800 na Chr. 
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Afbeelding 4e. Paleogeografie rond 1500 na Chr. 

Uit paleogeografische kaarten hierboven blijkt dat het plangebied ligt een gebied waar kreken 

vanuit de Maasmond hun sediment in het plangebied hebben afgezet.6 De toename van de 

omvang van het getijdengebied van het Gantelsysteem voor de Romeinse tijd (kaart 4b) en 

vervolgens de toename van de omvang van het veengebied (vergelijk de kaarten 4c en 4d) zijn 

goed te zien. Na 800 na Chr. is het gebied overstroomd en is het Westlanddek / Laag van 

Poeldijk afgezet. 

Uit de geomorfologische kaart blijkt dat rondom Poeldijk een vlakte van getij-afzettingen 

voorkomt (hooggelegen, code 2M35a).7 Het plangebied zelf is gelegen in de bebouwde kom. 

Uit de bodemkaart blijkt dat er in de omgeving van Poeldijk tuineerdgronden voorkomen (code 

EK19).8 Het plangebied zelf is gekarteerd als bebouwde kom.  

3.2 Historische situatie 

Algemene situatie 

De naam Poeldijk wordt voor het eerst genoemd rond 1200 en is een samenstelling van poel, 

ofwel waterplas en dijk.9 Omstreeks het jaar 1000 begon men met het aanleggen van dijken en 

het inpolderen van het Westland. In eerste instantie legde men dijken aan langs de 

getijdenkreken de Gantel en de Lee en later ook langs de Maas (1238). Aan het eind van de 13e 

eeuw was het Westand al bijna in cultuur gebracht. Eeuwenlang kende het gebied een heel 

divers grondgebruik. Op de hogere zavelgronden kon worden geakkerd en de nattere gebieden 

waren geschikt voor veeteelt. Als gevolg van klink en vernatting nam de veeteelt langzaam de 

overhand. In de 19e eeuw gingen boeren zich specialiseren in tuinbouwproducten. Het 

Westland transformeerde tot een aaneengesloten kassengebied.10 

                                                           
6
 Vos en Weerts 2011 

7
 Alterra 2003 

8
 Alterra 1960-1995 

9
 Van Berkel & Samplonius 2006 

10
 Oerlemans, 1992 
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Oude kaarten 

Het plangebied is lange tijd onbebouwd gebleven. De huidige te slopen bebouwing is 

neergezet tussen 1963 en 1968.11 De oudste gedetailleerde kaart van het gebied is de 

Kruikiuskaart uit 1712. De bebouwing bevindt zich dan in de kern van het dorp langs de weg 

(zie afbeelding 5).  

 

Afbeelding 5. Plangebied (rode circkel) op een uitsnede van de Kruikius kaart uit 1711.12De 
kaart is niet noordgericht (zie pijl) en ook niet op schaal. 

De groene zones op de kaart zijn mogelijk in gebruik als boomgaard, de overige gronden zijn 

akkers en weilanden. Ruim honderd jaar later is de situatie niet veel veranderd (zie afbeelding 

6). 

 
Afbeelding 6. Plangebied op een uitsnede van de kadastrale verzamelkaart van rond 1832.13 De 
kaart is niet noordgericht (zie pijl) en ook niet op schaal. 

                                                           
11

 Kadaster 1963 en 1968 
12

 Kruikius and Kruikius 1712 
13

 Kruikius and Kruikius 1712 
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Op een kaart uit 1879 lijkt het plangebied in gebruik te zijn genomen als boomgaard (zie 

afbeelding 7. In 1934 staan er huizen langs de doorgaande weg, die zich direct ten zuiden van 

het plangebied bevindt. Het plangebied zelf word aan de zuidoost- en noordoostzijde omringd 

door een sloot (zie afbeelding 8). 

 
Afbeelding 7. Plangebied op een bonneblad uit 1879.14 

 
Afbeelding 8. Plangebied geprojecteerd op een Bonneblad uit 1934.15  

                                                           
14

 Bureau Militaire Verkenningen 1879 
15

 Bureau Militaire Verkenningen 1934 
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Afbeelding 10. Plangebied op een uitsnede uit een kaart van 1968.16 

In 1968 is het plangebied bebouwd, vermoedelijk met het nu te slopen pand. Na 1980 wordt 

de woonwijk ten noordoosten van het plangebied ontwikkeld. 

3.3 Archeologische informatie 

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

Cultureel Erfgoed (RCE).17 Voor de ligging van de nrs. zie afbeelding 11. 

Archeologische Monumentenkaart (AMK)  

Binnen 500 meter van het plangebied komen geen AMK-terreinen voor. Op de beleidskaart 

van de gemeente Westland is het centrum van het dorp Poeldijk aangegeven als historische 

dorpskern (zie afbeelding 12). Het plangebied ligt ten noordoosten van de historische 

dorpskern en maakt hier geen deel van uit. 

Waarnemingen en onderzoeksmeldingen 

Ruim 400 meter ten noordoosten van het plangebied zijn twee waarnemingen aanwezig: 

Waarneming 24303 betreft twee cultuurlagen; een uit de ijzertijd op oud duinzand en een 

daarboven gelegen jongere woongrond uit de Romeinse tijd. Hiertussen bevindt zich een 

kleilaag. 

Waarneming 45325 betreft de resultaten van een opgraving van een vlak van 700 bij 250 

meter. De bodemopbouw is zoals bij waarneming 24303. Het gaat om een vindplaats uit de 

midden ijzertijd op het oude duinzand. En een vindplaats (nederzetting en grafveld) uit de 

midden Romeinse tijd op de daarop afgezette kleilaag. Het geheel wordt afgedekt door het 

Westlanddek (Laag van Poeldijk). 

 

                                                           
16

 Kadaster 1968 
17

 Archis 2012 
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Afbeelding 11. Waarnemingen en onderzoeksmeldingen in archis. 

Onderzoeksmelding 37988 en 46577. Het betreft een booronderzoek met als 

vervolgonderzoek een proefsleufonderzoek in de Bloemenbuurt. Bij het booronderzoek zijn op 

twee niveaus archeologische indicatoren aangetroffen, die duiden op een cultuurlaag 

(waarneming 435810). Het proefsleufonderzoek heeft indicatoren uit de nieuwe tijd 

opgeleverd, maar geen archeologisch waardevolle grondsporen (waarneming 429293). 

Onderzoeksmelding 50581 is een melding van het vervaardigen de beleidskaart van de 

gemeente Westland. 

Onderzoeksmelding 65514 betreft een bureauonderzoek naar het dorp Poeldijk (DAR23). Er 

geldt op basis van het bureauonderzoek een lage archeologische verwachting de locaties waar 

werkzaamheden voorzien zijn, omdat er geen historische bebouwing heeft gestaan, 

Onderzoeksmelding 20961 betreft een uitgevoerd booronderzoek. De bodem is tot 60 cm-mv 

geroerd, hetgeen voldoende is om de voorziene plannen uit te voeren. Een vervolgonderzoek 

werd niet nodig geacht. 

Onderzoeksmeldingen 2241 en 2289 betreffen een archeologische opgraving. Het gaat om een 

vindplaats uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Er is een grote hoeveelheid archeologische sporen 

aangetroffen. Naast deze locatie liggen de resten van begravingen met in ieder geval twee 

grafheuvels (Poeldijk vindplaats A). 

Onderzoeksmelding 15144 (Westlandse Zoom. Dit betreft een grootschalig booronderzoek, 

waarbij talrijke vondsten zijn gedaan uit de perioden, ijzertijd, Romeinse tijd en 
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Middeleeuwen. De ijzertijd vindplaats is gelegen op oud duinzand. Er is een 

proefsleufonderzoek aanbevolen. 

Onderzoeksmelding 12673 is een melding voor het onderzoek op 4 bouwlocaties op het 

bedrijventerrein ABC Westland in Poeldijk. 

Archeologische beleidsadvieskaart 

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.18  

 
Afbeelding 12. Plangebied op de beleidsadvieskaart van de gemeente Westland.19  

Bekende bodemverstoringen 

Er wordt een vrij dikke bouwvoor verwacht voor het gebruik van de grond voor de tuinbouw. 

Daarnaast zijn bodemverstoringen te verwachten als gevolg van de bouw van het bestaande 

pand.  

                                                           
18

 Kerkhof 2012 
19

 Kerkhof 2012 
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4 Archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ondergrond kunnen onder opgebrachte en geroerde bodemlagen 

resten verwacht op oevers van kreeksystemen en mogelijk ook op de top van het Hollandveen.  

Van onder naar boven gaat het om resten uit de bronstijd en ijzertijd binnen de 

getijdenafzettingen van het Laagpakket van Walcheren afgezet vóór de afzettingen van de 

Gantellaag of bewoning op de top van een intacte veenlaag. Het kan gaan om resten van 

nederzettingen. 

Op de Gantellaag kunnen archeologische resten uit de Romeinse tijd, vroege en mogelijk late 

middeleeuwen voorkomen. Gedacht kan worden aan boerderijplaatsen. De bekende 

vindplaatsen in de omgeving uit de ijzertijd bevinden zich op de strandwallen. De Romeinse 

nederzettingen liggen op een op de strandwal afgezette kleilaag (Gantellaag). Niet uitgesloten 

kan worden dat er ook nederzettingen in het getijdengebied aanwezig zijn geweest buiten de 

strandwallen, bovendien kan gedacht worden aan off-site sporen als greppelsystemen en 

begraafplaatsen etc. 

Tenslotte kunnen middeleeuwse resten verwacht  worden op de afzettingen van de Laag van 

Poeldijk (Westlanddek).  

De kans op archeologische resten uit de nieuwe tijd wordt gezien het ontbreken van 

bebouwing op oude kaarten zeer klein geacht. 

Archeologische resten kunnen voorkomen onder de bouwvoor en opgebrachte grond. De dikte 

van deze lagen is niet bekend, maar rekening wordt gehouden met een minimale dikte van 

circa 50 cm. Een archeologische vindplaats zal zich naar verwachting kenmerken door een 

humeuze laag of vegetatie horizont met mogelijk archeologische indicatoren als verbrande 

leem, aardewerkbrokjes, houtskool, fosfaatvlekken etc. Mogelijk is sprake van een 

zogenaamde ’vuile’ laag. Een dergelijke laag is met name door het kleurverschillen goed door 

middel van booronderzoek op te sporen. Off-site sporen zijn nauwelijks door middel van 

booronderzoek op te sporen. 

Om de dikte van de opgebrachte en geroerde lagen te bepalen en om na te gaan of zich 

hieronder intacte afzettingen van de Laag van Poeldijk en Gantellaag bevinden is een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd.  
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5 Archeologisch booronderzoek 

5.1 Methode 

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

ontsluitingen waar mogelijk waarnemingen konden worden gedaan. 

Verspreid in het plangebied, rondom het bestaande pand, zijn 6 boringen gezet met 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. Boring 4 is 

gestuit op een ondiepe puinverharding. De overige boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 180 

cm –mv en maximaal 300 cm-mv. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de 

NEN 5104.20 De niet verstoorde bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor 

bodemclassificatie voor Nederland.21 De boringen zijn ingemeten met een GPS tot circa 1 m 

nauwkeurig. 

De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.22 

5.2 Resultaten en interpretatie 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd op dinsdag 7 april door de heer L.C. Nijdam  

(KNA-senior prospector) uitgevoerd. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. 

Veldinspectie 

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

bodemontsluitingen aangetroffen, die waardevolle informatie zouden kunnen bevatten. 

Verkennend booronderzoek 

In de onderstaande tabel is de bodemopbouw samengevat. Onder een 110 tot 150 cm dikke 

laag opgebrachte en geroerde grond komt een sterk zandige kalkrijke kleilaag voor, die rond 

170 cm-mv abrupt overgaat in een uiterst stugge matig siltige, kalkrijke kleilaag. Vanaf 250 cm-

mv wordt de kleilaag minder stug en ster zandig. Vanaf 3,0 m-mv is matig fijn, sterk siltig zand 

aangeboord. 

Deze kleilaag kon maar moeizaam met de guts doorboord worden. Deze stugheid komt 

overeen met de beschrijving van de toelichting van de geologische kaart voor een kenmerk van 

de Duinkerke I dek-afzetting (Ganteldeklaag). Als dit het geval zo is dan is de laag hierboven 

het Westlanddek (Duinkerke IIIa, Laag van Poeldijk).  

In de boringen 3 en 6 ontbreekt deze, in de boringen 1, 2 en 5 aangetroffen, opvallend stugge 

kleilaag. In boring 3 is sprake van een diepere bodemverstoring, mogelijk een gedempte sloot. 

In boring 6 is niet duidelijk waarom deze laag niet is aangeboord. Mogelijk is sprake van een 

kleine getijdengeul binnen de Gantellaag of Laag van Poeldijk. 

 

 

                                                           
20

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
21

 Bakker en Schelling 1989 
22

 Bosch 2007 



ArGeoBoor rapport 1359: Jan Barendselaan 194 te Poeldijk 
Opdrachtgever: Abou B.V. 18 

 

Tabel met een samenvatting van de bodemopbouw. 

Boring Opgebracht Geroerd Westlanddek 

(Laag van Poeldijk) 

Stugge kleilaag 

Gantellaag 

Klei met 
zandbandjes of 
kreekbeddingzand 

1 0-110 - 110-170 170-250 250-300 

2 0-90 90-140 140-170 170-200 - 

3 0-140 140-210 - - 210-250 (of 
geroerd) 

4 Gestuit op 50 - - - - 

5 0-80 80-110 110-165 165-180 - 

6 0-90 90-150 150-220 - - 

 

Archeologische indicatoren 

Naast puinbrokjes in de geroerde bodemlagen zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. 

Synthese 

Binnen de opgebrachte grond en de geroerde top van de Laag van Poeldijk worden geen 

archeologische resten meer verwacht. 

De stugge zware klei van de Gantel deklaag lijkt eveneens ongeschikt voor gebruik als 

nederzettingsterrein. Deze Gantellaag, die ligt op een diepte tussen 170 tot 250 cm-mv, is 

opvallend homogeen. Als afzettingsmilieu kan gedacht worden aan een gedurende vrije lange 

tijd in gebruik zijde overstromingsvlakte, met weinig tot geen variatie in stroomsnelheid. De 

laag zal moeilijk te bewerken zijn geweest. De slechte waterdoorlaatbaarheid van de zware klei 

zal gezorgd hebben voor regelmatig natte omstandigheden ongeschikt voor het oprichten van 

een nederzetting. Wel kan geacht worden aan greppelsystemen die overtollig water moesten 

afvoeren om de grond geschikt te maken voor veeteelt. 
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6 Conclusies  

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

ligt?  

De aangetroffen natuurlijke bodemlagen zijn getijdenafzettingen met onderin het profiel tot 

2,5 m -mv een fining upwards trend, die geïnterpreteerd wordt als een verlande kreek. De 

stugge kleilaag die daarop ligt is een dekafzetting afkomstig van het Gantelsysteem. Er zijn 

geen aanwijzingen voor een verlanding van dit niveau in de vorm van een humeuze 

bijmengingen. Deze Gantellaag ligt op een diepte tussen 170 tot 250 cm-mv en is opvallend 

homogeen. Als afzettingsmilieu kan gedacht worden aan een gedurende vrije lange tijd in 

gebruik zijde overstromingsvlakte, met weinig tot geen variatie in stroomsnelheid. 

Hierop ligt tot circa 110 cm-mv een kalkrijke zandige kleilaag, die geïnterpreteerd wordt als 

de Laag van Poeldijk. De bovenzijde van deze laag lijkt volledig geroerd door de activiteiten 

in de nieuwe tijd. Het geheel wordt afgedekt door opgebracht en geroerde grond. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Tot circa 110 cm-mv is de bodem opgebracht en geroerd. De top van de Laag van Poeldijk is 

geroerd en de hieronder gelegen stugge zware klei van de Gantellaag lijkt een moeilijk te 

bewerken laag te zijn geweest met een grote kans op een slechte waterhuishouding. Binnen 

de geboorde diepte van 3,0 m –mv worden geen archeologische resten verwacht. 

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

 Niet van toepassing. 

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

De bodem is verstoord tot tenminste 110 cm –mv, maar plaatselijk dieper. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Binnen het plangebied worden tot de geboorde diepte van maximaal 3,0 m-mv geen 

archeologische resten verwacht. De voorziene graafwerkzaamheden tot maximaal 1,0 m-mv 

vormen geen bedreiging voor eventuele archeologische resten ter plaatse. 

7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied Jan Barendselaan 194 te Poeldijk geen 

archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Vanuit archeologisch oogpunt kan het 

plangebied worden vrijgegeven voor de toekomstige inrichting. 

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 Inrichtingsplan 

  





ArGeoBoor rapport. 1359: Bijlage 2 
Opdrachtgever: Abou B.V. 

Bijlage 2 Boorstaten 

 

Coördinaten van de boorpunten 
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mv (cm)
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Boring 1       RD-coördinaten: 75029/448869

30

Zand, matig fijn, matig siltig, donkerbruin, scherpe ondergrens, kalkrijk, vlekken licht 
grijs; opgebracht

110

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, scherpe ondergrens, matig 
puinhoudend, kalkrijk, kiezels; opgebracht/geroerd

140

Klei, sterk siltig, grijs/groen, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, zwarte  
vlekjes plantenresten

170

Klei, sterk zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, weinig 
plantenresten

250

Klei, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, weinig plantenresten, stug

260

Klei, matig siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwarte lagen/vlekken

290

Klei, sterk zandig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, kalkrijk, matig plantenresten, veel 
dunne zandbandjes

300

Zand, matig fijn, sterk siltig, grijs, kalkrijk
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Boring 2       RD-coördinaten: 75046/448881

90

Zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
zwak puinhoudend, kalkrijk, opgebracht 

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, 
kalkrijk, geroerd

170

Klei, uiterst siltig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, zwak schelphoudend, 
kalkrijk

200

Klei, matig siltig, lichtgrijs/blauw, zwak roesthoudend, kalkrijk, stug
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Boring 3       RD-coördinaten: 75053/448896

140

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, 
kalkrijk, opgebracht

210

Klei, sterk zandig, lichtgrijs/blauw, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, kalkrijk

250

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs/blauw, kalkrijk
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Boring 4       RD-coördinaten: 75039/448906

50

Zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zwak puinhoudend, kalkrijk, opgebracht; 
boring gestuit op puin
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Boring 5       RD-coördinaten: 75044/448905

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, 
kalkrijk, opgebracht

110

Zand, matig fijn, matig siltig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, geroerd

165

Klei, sterk zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk

180

Klei, matig siltig, lichtgrijs/blauw, kalkrijk, stug
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Boring 6       RD-coördinaten: 75027/448892

90

Zand, matig siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig puinhoudend, 
kalkrijk, opgebracht

150

Zand, sterk siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak puinhoudend, zwak 
roesthoudend, kalkrijk, opgebracht/geroerd

180

Klei, matig siltig, lichtgrijs/blauw, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk

200

Klei, sterk zandig, grijs/blauw, zwak roesthoudend, kalkrijk

220

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkrijk


