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Samenvatting 

In opdracht van Twins Bouw  B.V. heeft ArGeoBoor in samenwerking met ArcheoWest een 

archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Vlotlaan 10 te Monster 

(Gemeente Westland). De aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande 

bebouwing en de nieuwbouw van een bedrijfshal van circa 1.000 m2 in het plangebied. De 

oppervlakte van het perceel waarbinnen de bedrijfshal gerealiseerd wordt is circa 3.000 m2. Bij 

de bouwwerkzaamheden wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet 

eerder gebeurd is. Op basis van het bestemmingsplan ‘bedrijventerrein Monster’ dient bij de 

aanvraag van de omgevingsvergunning rekening te worden gehouden met de mogelijke 

aanwezigheid van archeologische resten. Onderhavig onderzoek is bedoeld om inzicht in de 

aan- of afwezigheid van archeologische resten te krijgen. 

Op basis van bekende gegevens is voor het plangebied de volgende archeologische 

verwachting geformuleerd: In het plangebied kunnen op de oude strandwallen archeologische 

resten uit de periode laat-neolithicum t/m de nieuwe tijd verwacht worden. Op basis van de 

oude kaarten worden geen resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd verwacht. Archeologische 

niveaus kunnen zijn: de top van de strandafzettingen en de top van de op de strandafzettingen 

gelegen oude duinen. Binnen de oude duinen dient rekening te worden gehouden met 

meerdere niveaus die gekenmerkt worden door ontkalkte humeuze bodemlagen. 

Archeologische resten kunnen aanwezig zijn in de vorm van nederzettingen, grafvelden, 

akkerlagen etc.  

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat tot een diepte van 2,0 m-mv opgebrachte 

en geroerde bodemlagen aanwezig. Hieronder vanaf 2,0 m –mv (dieper dan 0,3 m –NAP) zijn 

intacte kalkrijke duinzanden aanwezig. In welke mate de top van de aanwezige duinafzettingen 

geroerd is, is niet bekend. Als het gevolg van het ontbreken van een ontkalkte bodemlaag en of 

sporen van bodemvorming is de kans dat nog archeologische resten van nederzettingen 

aanwezig zijn klein. 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied Vlotlaan 10 te Monster geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit te voeren.  

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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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Twins Bouw B.V.  heeft ArGeoBoor in samenwerking met ArcheoWest een 

archeologisch verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Vlotlaan 10 te Monster 

(Gemeente Westland). De aanleiding van het onderzoek is de sloop van de bestaande 

bebouwing en de nieuwbouw van een bedrijfshal in het plangebied. De oppervlakte van het 

perceel is 3.000 m2 en de oppervlakte van de nieuwe hal zal circa 1.000 m2 worden. Hierbij 

wordt de bodem plaatselijk vergraven tot circa 1,0 m-mv.  

Het onderzoek vind plaats in het kader van een omgevingsvergunning. Het vigerende 

bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Monster’ heeft ter plaatse de dubbelbestemming waarde-

archeologie. Deze waarde 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 250 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 verkennend booronderzoek uitgevoerd. In overleg met de gemeente 

archeoloog mevrouw. J. Blom is besloten om geen bureauonderzoek uit te voeren, maar om 

gebruik te maken van de archeologische verwachting zoals opgesteld voor het naastgelegen 

perceel. Dit perceel is onderzocht in 2010.1  

Het onderzoek is uitgevoerd in januari en februari 2016.  

1.2 Doel en Vraagstelling 

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 archeologische verwachting, 

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 

3.3.2   

                                                           
1
 Beckers en Van Breda 2010 

2
 Centraal College van Deskundigen Archeologie 2013 
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1.3 Administratieve data 

Adres/toponiem: Vlotlaan 10  
Kadastrale nrs.  Monster G8331 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Westland 
Opdrachtgever: Twins Bouw B.V. 

Koning Julianaweg 146 
2691 GH ‘s Gravenzande 

Adviseur Opdrachtgever ArcheoWest 
Dhr. M. L. Kruijthof 
Postbus 16 
2670 AA Naaldwijk 
T 06-22652538 
E info@archeowest.nl 

bevoegd gezag: 
contactpersoon archeologie 

Gemeente Westland 
Mevr. J. Blom 

centrumcoördinaat 
plangebied: 

71458/448610 

Oppervlakte: Perceel, circa 3.000 m
2
, nieuwbouw circa 1.000 m

2
 

Kaartblad: 37B 
Onderzoekmeldingsnummer: 3986508100 

 

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

 

 

                                                           
3
 Kadaster 2012 
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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied betreft een perceel aan de Vlotlaan 10 te Monster in de gemeente Westland met een 

oppervlakte van circa 3.000 m². De huidige inrichting van het plangebied bestaat uit een bedrijfshal met 

een oppervlakte van circa 800 m², die dateert uit de 2
e
 heft van de 20

e
 eeuw. Het overige deel van het 

plangebied is in gebruik als parkeerterrein en is verhard met klinkers. Het maaiveld ligt ter plaatse op 

circa 1,6 m+NAP.
4  

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Ter plaatse is men voornemens de bestaande bebouwing te slopen en een nieuwe bedrijfshal 

te realiseren, die een oppervlakte van 1.000 m2 krijgt. Deze hal zal verder naar het oosten 

worden gerealiseerd. De nieuwbouw is ongeveer voor de helft overlappend met de bestaande 

bebouwing en zal tegen het bedrijfspand op het belendende perceel aan de oostzijde, Vlotlaan 

12, worden aangebouwd (zie afbeelding 2). 

Afbeelding 2. Plangebied (rode lijn) in detail met boorpunten.  

                                                           
4
 Actueel Hoogtebestand Nederland 1997-2003 
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3 Bekende gegevens 

3.1 Archeologische gegevens 

Voor het naastgelegen perceel ‘Vlotlaan 12’ is de volgende archeologische verwachting 

opgesteld5: 

Het terrein is waarschijnlijk vanaf het begin van de nieuwe tijd in gebruik geweest als 

akkerland of weiland. Volgens de CHS heeft het plangebied een middelhoge verwachting voor 

archeologische sporen. Binnen het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen/vondsten 

bekend. In de directe omgeving zijn wel vondstmeldingen bekend uit de late ijzertijd tot en 

met de nieuwe tijd. 

Uit archeologisch onderzoek in de omgeving van het gebied en uit de inventarisatie van Van 

Liere (1948), blijkt dat het plangebied in of nabij een zone ligt die in het verleden is opgevaren 

en afgegeest. Op basis hiervan wordt gesteld dat de kans aanwezig is dat bij 

bodemverstorende activiteiten archeologische resten zijn verstoord. 

Uit de toelichting bij de archeologische beleidskaart van de gemeente Westland blijkt dat de 

strandwallen bewoond zijn vanaf het laat-neolithicum.6 In de duinen ten noorden van Monster 

op de Monsterse Geest zijn in stuifkuilen diverse archeologische waarnemingen gedaan en 

bodemprofielen opgenomen. Hier bevindt zich een oude strandwal met een goed ontwikkelde 

ontkalkte bodem in de ondergrond waar talrijke schreven en andere vondsten gedaan zijn uit 

de periode ijzertijd t/m late middeleeuwen tot circa 1500, toen het oude duin onder de jonge 

duinzanden verdween. Deze bodem lag tussen 1,3 en 1,8 m +NAP.7   

3.2 Ondergrond gegevens 

 
Afbeelding 3. Plangebied op een geologische kaart van het plangebied.8 

                                                           
5
 Beckers en Van Breda 2010 

6
 Kerkhof 2012 

7
 Van der Valk en Beekman 2014 

8
 Rijks Geologische Dienst 1979 
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Uit de geologische kaart blijkt dat in het plangebied ligt in duin- en strandwallenlandschap. De 

code SA0.1. De code SA staat voor de volgende laagopbouw van boven naar beneden: 

- Oude Duin- en Strandzanden (Laagpakket van Zandvoort) 

- Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop) 

- Laagpakket van Wormer (Formatie van Naaldwijk, voorheen afzettingen van Calais).  

In de toelichting van de geologische kaart staat dat bij Monster en Naaldwijk de Oude- Duin- 

en strandzanden aan de oppervlakte liggen. Deze voorkomens zijn met een groene lijn 

omzoomd en zijn niet in de profieltype-codering opgenomen. De top van de oude strandwallen 

ligt over het algemeen tussen 2 en 3 m –NAP. Uitzonderingen worden gevormd door een 

aantal duinkopjes die vrijwel tot aan het de huidige oppervlakte reiken. Archeologische 

vondsten op de oude strandwallen gaan terug tot het laat-neolithicum, zo is gebleken uit een 

vondst bij het Monsterse Geestje.9 

Uit het verkennend en karterend booronderzoek op het naastgelegen perceel, de Vlotlaan 12, 

is gebleken dat de bodem tot een diepte tussen 110 en 200 cm-mv geroerd is. Daaronder zijn 

wisselende lagen aangetroffen die geïnterpreteerd zijn als wad-afzettingen en 

strandafzettingen. 

3.3 Oude kaarten 

Bekeken zijn kaart van Kruikius uit 1712, de veldminuut uit de periode 1830-1850 en een kaart 

van rond 1950 (zie afbeeldingen 4, 5 en 6).10  

Uit de drie kaarten valt op te maken dat de Vlotlaan oorspronkelijk een oprijlaan was naar 

bebouwing die lag ten zuidoosten van het plangebied. Tussen 1712 en 1830-1850 is het terrein 

van grasland en landgoedachtige tuin overgegaan in boomgaard. Later betreft het bollenland. 

Op de drie kaarten komt geen bebouwing in het plangebied voor. Rond 1950 liggen evenwijdig 

aan de Vlotlaan en ook dwars daarop sloten in het plangebied. Ook staan er in de 

noordoostzijde kassen. 

 

                                                           
9
 Van Staalduinen 1979 

10
 Kruikius en Kruikius  1712 en Bureau voor Militaire Verkenningen 1830-1850 
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Afbeelding 4. Plangebied op de Kruikius kaart uit 1712 (noorden is rechts, niet op schaal).11 
Projectie van het plangebied vergelijk met afbeelding 5. 

 

Afbeelding 5. Plangebied geprojecteerd (niet zeer nauwkeurig, vergelijk afbeelding 6) op een 
veldminuut uit 1830-1850. 

                                                           
11

 Kruikius en Kruikius 1712 
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Afbeelding 6. Plangebied geprojecteerd op een kaart van circa 1950 (bron: 
http://www.topotijdreis.nl). 

  

Bekende bodemverstoringen 

Uit een hoogtekaart op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het 

aannemelijk is en zoals ook uit de boringen ter plaatse van de Vlotlaan 12 bleek, dat in het 

plangebied grond is opgebracht (zie afbeelding 7). Door het gebruik van de grond ten behoeve 

van de bollenteelt zal een dikke bouwvoor ontstaan zijn. Niet uitgesloten wordt dat het terrein 

diep is omgespit om kalkhoudend zand boven te krijgen om de grond geschikt te maken  voor 

de bollenteelt. 
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Afbeelding 7. Het plangebied op een kaart op basis van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland.12 Het maaiveld van het plangebied ligt op circa 1,6 m +NAP. Het lager gelegen 
gebied in het oosten heeft een maaiveldhoogte van circa 0,6m + NAP. Op basis van de scherpe 
grenzen tussen de verschillende hoogtezones dient rekening te worden gehouden opgehoogde 
percelen. 

 

 

 

Afbeelding 8. Plangebied op de beleidsadvieskaart van de gemeente Westland.13 

  

                                                           
12

 AHN-2 2007-2012 
13

 Kerkhof 2012 
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4 Archeologische verwachting 

In het plangebied kunnen op de oude strandwallen archeologische resten uit de periode laat-

neolithicum t/m de nieuwe tijd verwacht worden. Op basis van de oude kaarten worden geen 

resten uit de 2e helft van de nieuwe tijd verwacht. Archeologische niveaus kunnen zijn: de top 

van de strandafzettingen, maar meer waarschijnlijk is dat bewoning plaatsvond op hoger 

gelegen duinen die op de strandafzettingen zijn gevormd. Binnen de oude duinen dient 

rekening te worden gehouden met meerdere niveaus die gekenmerkt worden door humeuze 

bodemlagen. Archeologische resten kunnen aanwezig zijn in de vorm van nederzettingen, 

grafvelden, akkerlagen etc. 

Op de beleidsadvieskaart van de gemeente Westland ligt het gebied in verwachtingszones I en 

II. Dit betekent dat plangebieden groter dan 100 m2, respectievelijk 500 m2, waarbij dieper dan 

50 cm wordt gegraven, onderzocht dienen te worden (zie afbeelding 8).14 

Als gevolg van het gebruik van de grond voor de bollenteelt is een grote kans op 

bodemverstoring van de bovenste 70 cm van het maaiveld. Op een dieper niveau kunnen nog 

archeologische lagen aanwezig zijn in de top van de strandafzettingen. Uit het booronderzoek 

op het naastgelegen perceel blijkt dat de bodem tussen 110 en 200 cm-mv is opgehoogd en 

geroerd. De kans is groot dat ook binnen het huidige plangebied de bodem opgehoogd en 

geroerd is. 

  

                                                           
14

 Kerkhof 2012 
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5 Archeologisch booronderzoek 

5.1 Methode 

Verspreid in het plangebied zijn 7 boringen gezet met Edelmanboor met een diameter van 7 

cm en een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 200 cm –

mv en maximaal 300 cm-mv. Vanaf circa 100- 150 cm –mv kon de guts worden gebruikt. De 

opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.15 De niet verstoorde 

bodemhorizonten zijn beschreven op basis het systeem voor bodemclassificatie voor 

Nederland.16 De boringen zijn ingemeten ten op zichte van de huidige topografie op circa 2 

meter nauwkeurig. Archeologisch belangrijke kenmerken, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode, zijn bestudeerd en indien aanwezig beschreven.17 

5.2 Resultaten en interpretatie 

Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd door de heer I. Beckers  (KNA-senior prospector). 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. 

Verkennend booronderzoek 

Boring 5 is 3x gestuit op een baksteen houdende laag op een diepte van 60 cm-mv.  

In de overige boringen varieert de bodemopbouw sterk. Dit duidt op een sterke verstoring van 

de bovenste 2,0 meter van de bodemlagen in het plangebied door afgraven en later weer 

opbrengen van grond. De bodem bestaat over het algemeen uit kalkrijk matig fijn, zwak siltig 

zand. Er zijn geen ontkalkte strand- of duinzanden aangetroffen. 

De interpretaties van aangetroffen bodemlagen zijn in de onderstaande tabel samengevat 

boring 1 2 3 4 5 6 7 

Opgebracht 0-200 0-150 0-95 0-170 0-70 
gestuit 

0-140 0-90 

Oude bouwvoor?  150-220 95-150 170-200  140-
200 

90-210? 

Omgezet/geroerd   150-200    90-210? 

Ongeroerd 
duinzand 

 220-230  200-300  200-
250 

210-250 

 

In de boringen 2, 4 en 6 is de matig humeuze donkergrijze bodemlaag tussen 140 en 220 cm-

mv geïnterpreteerd als voormalige bouwvoor (teeltlaag) ten behoeve van de bollenteelt. De 

bodemlagen hierboven zijn dan opgebracht. In boring 7 is de humeuze laag erg dik en kon 

geen onderscheid gemaakt worden tussen de opgebrachte lagen en een mogelijke bouwvoor. 

In de boring 1 ontbreekt een humeuze laag en zijn alle opgeboorde lagen als opgebracht 

geïnterpreteerd. 

                                                           
15

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
16

 Bakker en Schelling 1989 
17

 Bosch 2007 
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De humeuze laag in boring 3 tussen 95 en 150 cm –mv ligt ten opzichte van de humeuze laag in 

de boringen 2, 4 en 6 te hoog in het profiel om ook als bouwvoor geïnterpreteerd te kunnen 

worden. De laag hieronder van 150 tot 200 cm-mv is een andersoortige verstoring.  

Op basis van de toelichting op de geologische kaart zou de schone zandlaag, die vanaf 2,0 m-

mv voorkomt als duinzand geïnterpreteerd moeten worden, omdat de oude- strandafzettingen 

niet hoger zouden zijn opgeworpen dan 2,0 m –NAP.18 

Archeologische indicatoren 

Naast baksteenpuin in de geroerde bodemlagen zijn geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. 

6 Conclusies  

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

ligt?  

In het plangebied worden oude duin- op strandafzettingen (strandwal) aan de oppervlakte 

verwacht. De kans op bodemverstoring als gevolg van het gebruik van de grond voor de 

bollenteelt is groot. Het verkennend booronderzoek heeft de aanwezigheid van een dikke 

laag opgebrachte en geroerde gronden bevestigd. Vanaf een diepte van 2,0 m –mv komen 

ongeroerde strandwalafzettingen voor.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

Tot een diepte van 2,0 m-mv zijn opgebrachte en geroerde bodemlagen aanwezig. 

Hieronder vanaf 2,0 m –mv (dieper dan 0,3 m –NAP) zijn intacte kalkrijke duinzanden 

aanwezig. In welke mate de bovenzijde van de aanwezige duinafzettingen geroerd zijn is 

niet bekend. Als het gevolg van het ontbreken van een ontkalkte bodemlaag en of sporen 

van bodemvorming is de kans dat nog archeologische resten van nederzettingen aanwezig 

zijn klein.  

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

Er worden geen archeologische vindplaatsen verwacht.  

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

De bodem is verstoord tot tenminste 200 cm –mv (=0,3 m –NAP), maar plaatselijk dieper. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Er worden geen archeologische resten verwacht, dus deze worden ook niet bedreigd.  

                                                           
18

 Van Staalduinen 1979 
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7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied Vlotlaan 10 te Monster geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit te voeren.  

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 Boorstaten 

 



Monster, Vlotlaan 10 (achter nr. 4)

10

Boring 1       RD-coördinaten: 71460/448591

-mv (m)    NAP(m)

0 1,74

Boring 1       RD-coördinaten: 71460/448591

-mv (m)    NAP(m)

1 0,74

Boring 1       RD-coördinaten: 71460/448591

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,26

klinker

60
Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, 
opgebracht

75

Zand, matig grof, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
schelphoudend, kalkrijk, zwak baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, zwak roesthoudend, zwak schelphoudend, 
kalkrijk, opgebracht

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, zwak schelphoudend, kalkrijk, opgebracht

5

Boring 2       RD-coördinaten: 71482/448605

-mv (m)    NAP(m)

0 1,73

Boring 2       RD-coördinaten: 71482/448605

-mv (m)    NAP(m)

1 0,73

Boring 2       RD-coördinaten: 71482/448605

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,27

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

150

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

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
opgebracht

220

Klei, sterk zandig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, gevlekt/verstoord
230

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, zwak schelphoudend, kalkrijk, strandwal
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5

Boring 3       RD-coördinaten: 71498/448616

-mv (m)    NAP(m)

0 1,77

Boring 3       RD-coördinaten: 71498/448616

-mv (m)    NAP(m)

1 0,77

Boring 3       RD-coördinaten: 71498/448616

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,23

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

95

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

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak 
baksteenhoudend, opgebracht150

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

170

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

200

Klei, sterk siltig, grijs, zwak schelphoudend, kalkrijk, gevlekt/verstoord, veenbrokjes



Monster, Vlotlaan 10 (achter nr. 4)

10

Boring 4       RD-coördinaten: 71464/448618

-mv (m)    NAP(m)

0 1,66

Boring 4       RD-coördinaten: 71464/448618

-mv (m)    NAP(m)

1 0,66

Boring 4       RD-coördinaten: 71464/448618

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,34

Boring 4       RD-coördinaten: 71464/448618

-mv (m)    NAP(m)

3 -1,34

klinker

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht
45

Zand, matig fijn, zwak siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig puinhoudend, kalkrijk, 
matig baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
puinhoudend, kalkrijk, gevlekt/verstoord

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, 
opgebracht

170

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

200

Klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, kalkrijk, enkele dikke zandlagen, humeuze brokken, 
verstoring

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkrijk, zand gevoeld maar gemengd in guts

5

Boring 5       RD-coördinaten: 71492/448631

-mv (m)    NAP(m)

0 1,68
klinker

60
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, matig puinhoudend, kalkrijk, matig baksteenhoudend, 
opgebracht, gestuit na 3 pogingen



Monster, Vlotlaan 10 (achter nr. 4)

20

Boring 6       RD-coördinaten: 71429/448623

-mv (m)    NAP(m)

0 1,68

Boring 6       RD-coördinaten: 71429/448623

-mv (m)    NAP(m)

1 0,68

Boring 6       RD-coördinaten: 71429/448623

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,32

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak 
puinhoudend, kalkrijk, matig baksteenhoudend, bouwvoor

140

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

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
gevlekt/verstoord

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, duin/strandwal

10

Boring 7       RD-coördinaten: 71432/448589

-mv (m)    NAP(m)

0 1,55

Boring 7       RD-coördinaten: 71432/448589

-mv (m)    NAP(m)

1 0,55

Boring 7       RD-coördinaten: 71432/448589

-mv (m)    NAP(m)

2 -0,45

klinker

90

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

210

Klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, gevlekt/verstoord, 
zandrokken, grijze vlekken

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs kalkrijk, duin/strandzand



Monster, Vlotlaan 10 (achter nr. 4)


