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Samenvatting 

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend 

booronderzoek uitgevoerd op drie locaties langs de Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen 

(Gemeente Waddinxveen). De aanleiding van het onderzoek zijn de geplande 

onderhoudswerkzaamheden aan de N207. Hierbij zal op enkele locaties het fietspad en de 

rijbanen maximaal enkele meters in oostelijke richting verlegd worden. De maximale 

verstoringsdiepte van deze ingreep bedraagt 2 m –mv. Bij deze bodemingreep bestaat de kans 

dat de bodem wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurt is. Eventuele 

archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. 

Uit eerder uitgevoerd bureauonderzoek bleek dat op drie locaties binnen het tracé nog 

archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd binnen de verstoringsdiepte 

aanwezig kunnen zijn. Het betreft hier dan waarschijnlijk een archeologische (cultuur)laag; een 

humeuze, ontkalkte laag met daarin fragmenten steengoed, aardewerk en bouwmateriaal. 

Eventueel zijn in het plangebied nog archeologische waarden uit het Mesolithicum en 

Neolithicum aanwezig in de oeverafzettingen van de Waddinxveense en Zuidplasse 

meandergordels, maar deze potentiële waarden bevinden zich ruim onder de 

verstoringsdiepte en deze niveaus zijn niet onderzocht. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat in het plangebied tot minimaal 200 cm –mv 

een recent opgebracht zandpakket aanwezig is. Alleen in boring 1 zijn waarschijnlijk vanaf 185 

cm –mv mogelijk oudere ophooglagen aangeboord. Gebaseerd op de resultaten van het 

verkennend booronderzoek worden in het plangebied tot een diepte van 200 cm –mv geen 

archeologische waarden verwacht. 

ArGeoBoor adviseert daarom om het plangebied vrij te geven voor de geplande 

wegwerkzaamheden. Er kunnen echter nog archeologische resten in het plangebied aanwezig 

zijn, zoals losse vondsten. Indien bij de werkzaamheden alsnog archeologische resten 

aangetroffen worden is het verplicht deze te melden bij het bevoegde overheid, zoals 

aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. 

  



ArGeoBoor rapport 1378. Waddinxveen, drie locaties langs de Henegouwerweg (N207) 
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland 

4 

1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft ArGeoBoor een archeologisch verkennend 

booronderzoek uitgevoerd aan de Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen (Gemeente 

Waddinxveen). De aanleiding van het onderzoek zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden 

aan de N207. Hierbij zal op enkele locaties het fietspad en de rijbanen maximaal enkele meters 

in oostelijke richting verlegd worden. Bij deze bodemingreep bestaat de kans dat de bodem 

wordt geroerd op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurt is. Eventuele archeologische 

waarden kunnen hierbij verstoord worden. Het archeologisch beleid van de gemeente 

Waddinxveen is vastgelegd in de ‘Toelichting op de archeologische waarden en verwachtingen- 

en beleidskaart’ van de gemeente Waddinxveen (vastgesteld in november 2012).1 De 

archeologische waarden en verwachtingenkaart van de Gemeente Waddinxveen stelt dat de 

locatie ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachting en dat archeologisch 

onderzoek noodzakelijk is.  

Onderhavig verkennend booronderzoek is een vervolg op een reeds voor dit project 

uitgevoerd bureauonderzoek.2 Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd in juli en augustus 

2015. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

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 mogelijke bodem 

verstoringen binnen het plangebied. 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? 

 

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

versie 3.3.3  

 

 

 

 

 

                                                             
1 van den Ende et al. 2011 
2
 Beckers 2015 

3 Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013 
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1.3 Administratieve data 

Adres/toponiem: Henegouwerweg (N207)  
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Waddinxveen 
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland 
Bevoegd gezag: Gemeente Waddinxveen 
Deskundige bevoegd gezag: Omgevingsdienst Midden-Holland 

Dhr. D.R. Stiller 
Coördinaten: Noordelijke onderzoekslocatie: 105.371 / 452.233 

                                                         105.349 / 452.153 
Centrale onderzoekslocatie:       105.147 / 451.016 
                                                         105.137 / 450.873 
Zuidelijke onderzoekslocatie:     105.055 / 450.353 
                                                         105.054 / 450.224 

Oppervlakte: Circa 2,1 Ha 
Kaartblad: 31C 
Onderzoekmeldingsnummer: 3295731100 

2 Resultaten voorgaand bureauonderzoek 

2.1 Inleiding 

Voor het tracé langs de N207 is in januari 2015 een bureauonderzoek uitgevoerd (voor de 

ligging van het totale tracé zie afbeelding 1). Uit het bureauonderzoek is gebleken dat ter 

plaatse van drie locaties bewoningssporen of bebouwingsresten uit de periode Late 

Middeleeuwen - Nieuwe tijd verwacht kunnen worden. Door de oostelijke verplaatsing van de 

weg en het fietspad en de verstoringdiepte van maximaal 2,0 m –mv worden eventueel 

aanwezige archeologische resten bedreigd. Om na te gaan of zich op de drie locaties nog 

daadwerkelijk archeologische resten bevinden binnen de verstoringsdiepte van 2,0 meter is 

gekozen voor een vervolgonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek.4 

2.2 Gespecificeerde archeologische verwachting 

De onderstaande gespecificeerde archeologische verwachting is overgenomen uit het 

bureauonderzoek:5 

In het plangebied kunnen op twee niveaus archeologische waarden aanwezig zijn: 

- In de oever- en crevasse afzettingen behorende bij de Zuidplas meandergordel (top 

beddingzand tussen 10,0 en 8,5 m –NAP) in het zuiden van het plangebied en de 

Waddinxveense meandergordel (top bedding zand tussen 9,5 en 6,5 m –NAP) in het 

noorden van het plangebied.6 Op oever en crevasse afzettingen van deze systemen, die 

maximaal 1 tot 2 meter hoger verwacht worden dan het beddingzand kunnen 

archeologische waarden aanwezig zijn uit het Mesolithicum of Neolithicum. Een mogelijke 

vindplaats uit deze perioden zal zich manifesteren als archeologische laag, een humeuze, 

                                                             
4 Beckers 2015 
5
 Beckers 2015 

6 Cohen e.a. 2012 
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ontkalkte laag met fragmenten houtskool, vuursteen en eventueel aardewerk. Op basis 

van het geologische model worden de oeverafzettingen van deze meandergordels op 

dieper dan 4,5 m  –NAP verwacht, ruim onder de verstoringsdiepte van 1,8 m –NAP. 

- Verder worden vanwege de ligging op de oostelijke oeverzone van de Gouwe 

archeologische resten verwacht uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De resten uit deze 

perioden worden direct onder het maaiveld verwacht.  Het betreft hier waarschijnlijk de 

restanten van een dijklichaam en de daarlangs gelegen boerderijen en bijgebouwen. Een 

mogelijke vindplaats uit deze periode zal zich manifesteren als humeuze (ophogings)laag 

met fragmenten aardewerk, steengoed en bouwmateriaal. Op basis van het historisch 

kaartmateriaal hebben de boerderijen zich ten oosten van de weg langs de Gouwe 

bevonden en worden daarom in het oosten van het plangebied verwacht. 

Als gevolg van de verbreding van de smalle oude dijkweg tot de huidige N207 zal aan de 

oostzijde van het oude dijklichaam een recent ophoogpakket aanwezig zijn. Uit het AHN-2 

blijkt dat de het hoogteverschil tussen de huidige weg (0,3 m +NAP) en het aangrenzende 

grasland (1,8 m -NAP) ruim twee meter bedraagt.7 Echter ter plaatse van de op oude kaarten 

aanwezige boerderij plaatsen, die geselecteerd zijn voor dit verkennend booronderzoek, ligt 

het maaiveld op circa 1,0 m –NAP en bedraagt het hoogteverschil ruim één meter.  

2.3 Effect van de voorgenomen ingreep op de verwachte waarden 

In het plangebied blijft de geplande bodemverstoring beperkt tot maximaal 2 m –mv (= 1,8 m –

NAP). De eventuele archeologische waarden in de oeverafzettingen van de Zuidplas- en 

Waddinxveense meandergordel worden op dieper dan 4,5 m –NAP verwacht en bevinden zich 

ruim onder de verstoringsdiepte. In het oostelijke deel van deelgebied B worden nog resten 

van een dijk en bebouwing uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd verwacht vanaf circa 1,0 

m –NAP, maar waarschijnlijk, als gevolg klink, nog dieper. Niet uitgesloten kan worden dat 

deze resten tijdens een oostelijke wegverbreding verstoord worden. 

                                                             
7 AHN-2 2007-2012 
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Afbeelding 1. Het gebied waarin onderhoudswerkzaamheden plaats gaan vinden langs de 
N207 met in het rood de drie locaties die geselecteerd zijn voor het onderhavig inventariserend 
veldonderzoek, verkennende fase. 



ArGeoBoor rapport 1378. Waddinxveen, drie locaties langs de Henegouwerweg (N207) 
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland 

8 

3 Archeologisch booronderzoek 

Het archeologisch booronderzoek is uitgevoerd is uitgevoerd op 27 juli door Ivo Beckers 

(senior prospector). Tijdens het booronderzoek is tevens een veldinspectie uitgevoerd. 

3.1 Methode 

De boringen zijn om de 30 m en tot 2 m –mv gezet. De boringen zijn uitgevoerd met een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm. De 

opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.8 De niet verstoorde 

bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor 

Nederland.9 De opgeboorde grond is doorzocht op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren door de grond te verbrokkelen. 

De archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.10 De X- en Y- 

coördinaten van de boringen zijn bepaald met behulp van de lokale topografie. De Z-

coördinaten zijn bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-2).11 

Tijdens het booronderzoek zijn in totaal 13 boringen uitgevoerd. De boorlocaties zijn 

weergegeven in de afbeeldingen 2, 3 en 4. In de noordelijke onderzoekslocatie zijn 3 boringen  

(boringen 1 t/m 3), in de centrale onderzoekslocatie zijn 5 boringen (boringen 4 t/m 8) en in 

zuidelijke onderzoekslocatie zijn 5 boringen (boringen 9 t/m 13) gezet. 

3.2 Resultaten en interpretatie 

Veldinspectie 

Uit de veldinspectie is gebleken dat het talud van de N207 naar de slootkanten en de erven en 

bedrijfsgebieden ten oosten van de weg zeer steil afloopt. Het hoogteverschil bedraagt 

gemiddeld ca. 2 m. Bij de hefbrug van Waddinxveen (boring 8) is het hoogteverschil tussen de 

N207 en het bedrijventerrein ten oosten van de weg meer dan 3 m. Bij boring 13 bedraagt het 

hoogteverschil tussen de weg en de slootkant ca. 1,5 m . Omdat de boringen op ca. 2 m ten 

oosten van het fietspad zijn gezet zijn sommige van de boringen in het talud gezet (de 

boringen 1, 2, 7, 11 en 13).  

                                                             
8
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 

9 Bakker en Schelling 1989 
10

 Bosch 2007 
11 AHN-2 
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Afbeelding 2. De noordelijke onderzoekslocatie met de boringen 1 t/m 3. 

Afbeelding 3. De centrale onderzoekslocatie met de boringen 4 t/m 8. 
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Afbeelding 4. De zuidelijke onderzoekslocatie met de boringen 9 t/m 13. 

Verkennend booronderzoek 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. Alle boringen zijn doorgezet tot 2,0 m –mv, 

met uitzondering van boring 5. Boring 5 is na drie pogingen op 75 cm –mv gestuit, 

waarschijnlijk op een puinlaag. 

In alle boringen, met uitzondering van boring 1, zijn tot de geboorde diepte van 2,0 m –mv 

recent opgebrachte bodemlagen aangetroffen. Over het algemeen betreft het matig grof, 

zwak siltig, kalkrijk zand. In de boringen 6, 10, 11 en 13 zijn ingeschakelde rommelige klei- en 

plaatselijk leemlagen aangetroffen.  

In boring 1 is vanaf 185 tot 200 cm-mv kleilaag opgeboord, die geïnterpreteerd is als een 

oeverafzetting. Op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting lijkt het 

onwaarschijnlijk dat het daadwerkelijk een oeverafzetting betreft. Waarschijnlijk is het 

eveneens een opgebrachte laag. 

Archeologische indicatoren 

Tijdens het veldwerk zijn enkele baksteenfragmenten aangetroffen. Deze baksteenfragmenten 

bevinden zich echter in een recent opgebracht pakket. De baksteenfragmenten worden 

daarom niet als archeologische indicatoren beschouwd. De aangetroffen puinlaag in en 

rondom boring 5 kan toebehoren aan voormalige bebouwing op de locatie, maar kan 

eveneens een gestorte puinlaag zijn zonder archeologische betekenis. 
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4 Synthese 

Vanuit het bureauonderzoek werden onder ophogingen van de huidige N207 op een diepte 

vanaf circa 1,0 m –mv, maar waarschijnlijk dieper, eventuele bewoningslagen uit Nieuwe tijd 

op resten uit de Late Middeleeuwen verwacht in de drie onderzochte gebieden. Uit het 

booronderzoek blijkt echter dat in een groot deel van het plangebied tot minimaal 200 cm –mv 

een recent opgebrachte zandlaag aanwezig is, namelijk de funderingslaag van de N207. De 

aangetroffen puinlaag in boring 5 op 75 cm-mv ligt erg hoog in het profiel voor een 

interpretatie als fundering. De keilaag in boring 1 tussen 1,85 en 2,0 m  –mv is mogelijk een 

oudere ophooglaag. Gebaseerd op de resultaten van het booronderzoek worden in het 

plangebied tot 200 cm –mv geen archeologische waarden verwacht. Eventuele archeologische 

lagen uit de nieuwe tijd en middeleeuwen bevinden zich waarschijnlijk op grotere diepte in de 

ondergrond en zullen door het opgebrachte zandpakket, dat de fundering vormt van de N207 

verder in de onderliggende veenlaag zijn weggezakt. 

5 Conclusies  

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

ligt? 

Het oorspronkelijke maaiveld zal opgebouwd zijn geweest uit veenlagen met plaatselijk door 

de Gouwe gevormde kleilichamen. In de middeleeuwen is een dijk aangelegd langs de 

Gouwe, waarlangs bewoning plaatsvond. De bebouwing hiervan staat aangegeven op oude 

kaarten. De weg langs de Gouwe naar het noorden is steeds belangrijker geworden wat 

heeft geleidt tot een stapsgewijze verbreding van de weg. Oude bebouwing zal deels 

gesloopt zijn en de funderingen en andere sporen zullen zich gedeeltelijk onder de huidige 

weg bevinden. De onderliggende veen- en kleilagen zullen door het opbrengen van grond 

steeds dieper zijn weggezakt, evenals de daarop gelegen bebouwingsresten en 

archeologische sporen. 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Binnen het plangebied zijn archeologische resten te verwachten uit de periode late 

middeleeuwen en nieuwe tijd. Op basis van het huidige hoogteverschil tussen de weg en de 

naast gelegen polder worden archeologische resten op grotere diepte verwacht. 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat binnen 2,0 m –mv geen archeologische 

waarden verwacht aanwezig zijn aangetroffen. De kans is groot dat onder de 

verstoringsdiepte nog wel archeologische waarden aanwezig zijn. 

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

Eventuele archeologische resten worden dieper verwacht dan 2,0 m –mv. Onder de 

aangetroffen opgebrachte zandlagen kunnen nog resten uit de Late Middeleeuwen en 

Nieuwe tijd voorkomen. Op een dieper niveau vanaf 4,5 m –NAP zijn op oeverafzettingen van 

de Waddinxveense en Zuidplas stroomgordels resten uit het neolithicum- en mesolithicum 

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

Tot 200 cm –mv is in het plangebied een recent opgebrachte zandlaag  aangetroffen. De 

precieze impact van het opbrengen van dit pakket op onderliggende archeologische lagen is 

niet bekend, maar waarschijnlijk zal dit tot verder klink en verzakking van het oorspronkelijke 

maaiveld en daarmee van het archeologische niveau van de Late Middeleeuwen en Nieuwe 

tijd hebben geleid. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Omdat in het plangebied geen intacte archeologische waarden verwacht worden binnen de 

maximale verstoringsdiepte van 200 cm –mv, zullen tijdens de onderhoudswerkzaamheden 

van de N207 geen archeologische waarden verstoord worden. 

6 Aanbeveling 

ArGeoBoor adviseert om het plangebied vrij te geven voor de geplande wegwerkzaamheden. 

Mochten in de toekomst werkzaamheden dieper dan 2,0 m –mv worden uitgevoerd binnen de 

nu onderzochte locatie, dan dient alsnog rekening te worden gehouden met archeologisch 

onderzoek. 

Hoewel de kans zeer klein wordt geacht rest ons toch te melden dat indien bij de 

werkzaamheden binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen worden het 

verplicht is deze te melden bij het bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988.  
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Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,67

mv (cm)    NAP(m)

50 -1,17

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,67

mv (cm)    NAP(m)

150 -2,17

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,67

Boring 1       RD-coördinaten: 105369/452219

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak baksteenhoudend, 
opgebracht

125

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak 
baksteenhoudend, opgebracht, grijze vlekken, omgewerkte grond

140

Klei, sterk siltig, bruin/grijs, matig roesthoudend, kalkloos, opgebracht

150

Klei, sterk siltig, grijs, kalkarm, opgebracht

185

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, opgebracht

200

Klei, sterk siltig, grijs, kalkarm, gereduceerd, oeverafzetting

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,02

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,52

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,02

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,52

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,02

Boring 2       RD-coördinaten: 105359/452191

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht



Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen

mv (cm)    NAP(m)
0 0,02

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,48

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,98

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,48

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,98

Boring 3       RD-coördinaten: 105351/452161

20
Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, zwak baksteenhoudend, opgebracht

mv (cm)    NAP(m)
0 0,33

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,17

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,67

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,17

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,67

Boring 4       RD-coördinaten: 105148/450996

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, met kleibrokken, opgebracht



Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen

mv (cm)    NAP(m)
0 0,29

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,21

Boring 5       RD-coördinaten: 105150/450980

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig puinhoudend, kalkrijk, 
opgebracht, gestuit na 3 pogingen op puin

mv (cm)    NAP(m)
0 0,61

mv (cm)    NAP(m)

50 0,11

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,39

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,89

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,39

Boring 6       RD-coördinaten: 105149/450938

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken, plastic

90

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht

mv (cm)    NAP(m)
0 0,2

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,3

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,8

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,3

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,8

Boring 7       RD-coördinaten: 105148/450906

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht



Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen

mv (cm)    NAP(m)
0 2,11

mv (cm)    NAP(m)

50 1,61

mv (cm)    NAP(m)

100 1,11

mv (cm)    NAP(m)

150 0,61

mv (cm)    NAP(m)

200 0,11

Boring 8       RD-coördinaten: 105144/450875

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken, reflector van een fiets, 
bloempotscherven

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht

mv (cm)    NAP(m)
0 0,18

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,32

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,82

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,32

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,82

Boring 9       RD-coördinaten: 105055/450351

5
klinker

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht



Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen

mv (cm)    NAP(m)
0 0,2

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,3

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,8

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,3

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,8

Boring 10       RD-coördinaten: 105056/450322

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken

95

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig 
baksteenhoudend, opgebracht

140

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht, bruine vlekken

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,37

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,87

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,37

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,87

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,37

Boring 11       RD-coördinaten: 105055/450291

90

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

115

Leem, sterk zandig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht



Henegouwerweg (N207) te Waddinxveen

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,17

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,67

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,17

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,67

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,17

Boring 12       RD-coördinaten: 105054/450264

95

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken, mortel

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht

mv (cm)    NAP(m)
0 -0,03

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,53

mv (cm)    NAP(m)

100 -1,03

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,53

mv (cm)    NAP(m)

200 -2,03

Boring 13       RD-coördinaten: 105054/450234

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht, omgewerkte grond, bruine vlekken

130

Klei, matig zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht, 
grijze vlekken, omgewerkte grond, brokkelig

200

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs kalkrijk, opgebracht




