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Samenvatting
In opdracht van IV-Infra B.V. en in samenwerking met ArcheoWest is door IVO·B,
Allround Archeologie een bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van
kadeverbetering in 10 locaties in de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Rijswijk
en Vlaardingen. Het bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van
een omgevingsvergunning. In de 10 deellocaties zullen kadeverbeteringen
doorgevoerd worden, zoals het vervangen van de beschoeiing, het ophogen van de
kades met een 20 tot 40 cm dik pakket en op enkele locaties het aanbrengen van een
damwand.
In het plangebied worden op basis van het bureauonderzoek de volgende
archeologische waarden verwacht:
In de deellocaties kunnen op meerdere niveaus archeologische waarden aanwezig zijn.
Zo is in het hele onderzoekgebied mogelijk nog het oppervlak van het Pleistocene
landschap aanwezig met in de top daarvan archeologische waarden uit het LaatPaleolithicum. Mogelijk zijn de voormalige stroomruggen van de Delfste stroomgordel
(deellocatie 4) en de Pijnackerse stroomgordel (deellocatie 10) nog archeologische
waarden uit het Mesolithicum aanwezig. Mogelijk zijn in het noorden van het gebied
(deellocaties 4 en 5) kleine strandwallen gevormd en mogelijk zijn daar nog resten
van bewoning uit het Neolithicum op aanwezig. In het zuiden van het gebied zijn
enkele fossiele stroomgordels aanwezig van de Hoekpolder Laag, die tot de IJzertijd
afgezet kunnen zijn (deellocaties 7 en 10). Op deze geulen en op de kreekgeulen van
de hieropvolgende Gantel Fase (deellocaties 1, 4 en 6) kunnen zich archeologische
waarden uit de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen bevinden. Alle
deellocaties behalve deellocatie 5 strekken zich uit langs in de Late Middeleeuwen
aangelegde ontginningsassen of belangrijke waterlopen. In deze gebieden kunnen nog
archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd aanwezig zijn.
De voorgenomen werkzaamheden zullen niet of nauwelijks effect hebben op de
verwachte archeologische waarden, ongeacht de aard en diepte hiervan. Bij de
voorgenomen werkzaamheden wordt namelijk niet ontgraven, maar grond (tot enkele
decimeters) opgebracht. Het pakket opgebrachte grond is echter niet dik genoeg om
schade aan archeologische waarden door verdrukking te laten ontstaan, noch heeft de
ophoging een voor eventueel aanwezige archeologische waarden negatieve invloed op
de grondwaterspiegel. De plaatselijk aan te brengen damwanden zullen door slaan of
drukken worden aangebracht tot een diepte van maximaal 10 meter. De verstoring die
hierdoor kan ontstaan, is zeer plaatselijk en is lijnvormig, waardoor deze qua
oppervlakte verwaarloosbaar is.
IVO·B, Allround Archeologie, adviseert om ten behoeve van de voorgenomen
bodemingrepen geen vervolgonderzoek uit te voeren. Er kunnen echter nog
archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn. Als in het plangebied
archeologische resten aangetroffen worden is het verplicht deze te melden bij het
bevoegde overheid, zoals aangegeven in paragraaf 5.4 van de Erfgoedwet.
Na het beoordelen van dit rapport zal de bevoegde overheid een selectiebesluit nemen.
Het is mogelijk dat de bevoegde overheid hierin afwijkt van het in het
bureauonderzoek gegeven advies.
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Inleiding

In opdracht van IV-Infra B.V. en in samenwerking met ArcheoWest is door IVO·B,
Allround Archeologie een bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van
kadeverbetering in 10 locaties in de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Rijswijk
en Vlaardingen. Het bureauonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van
een omgevingsvergunning. Het bureauonderzoek is uitgevoerd in mei en juni 2018
door I.S.J. Beckers (Senior KNA prospector) en M.L. Kruijthof (Senior KNA archeoloog).

Rijswijk

Midden-Delfland

Afb. 1 Locatie van de deellocaties 1 t/m 6.
Het onderzoek begint met een beschrijving van de doelstelling en de vraagstelling.
Daarna zal een beschrijving gegeven worden van de ligging van de deellocaties en zal
een beschrijving gegeven worden van de geplande bodemingrepen. Omdat het
onderzoek in één keer is uitgevoerd voor 10 zeer uiteenliggende locaties die in
verschillende gemeenten en beleidsregelingen liggen, zal daarna eerst de algemene
geologische en landschappelijke ontstaansgeschiedenis beschreven worden. In het
volgende hoofdstuk volgt een beschrijving van het provinciale en gemeentelijke beleid.
Vervolgens wordt de algemene ontginningsgeschiedenis van het gebied beschreven.
Daarna zal per deellocatie de beschikbare bronnen op landschappelijk en historisch
gebied uiteengezet worden in een tabel en zullen de gegevens in de tabel en de
archeologische gegevens uit de omgeving van de deellocaties kort worden
samengevat. Ten behoeve van de beschrijving van de archeologisch bekende waarden
van 100 m aan weerszijden van de tracés als onderzoeksgebied gebruikt worden. Het
doel van het onderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische
verwachting per deellocatie (eventueel gecombineerd) en een controle of in de
locaties archeologische waarden verstoord zullen worden. Het rapport sluit met een
advies en een overzicht van de geraadpleegde bronnen.
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Midden-Delfland

Vlaardingen
Maassluis

Afb. 2 Locatie van de deellocaties 7 t/m 10.

2

Doelstelling en vraagstelling

Bureauonderzoek vormt de eerste fase van archeologisch onderzoek in een gebied.
Tijdens een bureauonderzoek worden de huidige situatie, de toekomstige situatie, de
landschappelijke situatie, de bekende archeologische gegevens uit de omgeving en de
historische situatie van het plangebied onderzocht. Door middel van een synthese van
de onderzochte gegevens wordt een gespecificeerde archeologische verwachting
opgesteld. Als er eenmaal een gespecificeerde verwachting is opgesteld wordt er
onderzocht of de verwachte archeologische waarden door de voorgenomen ingreep
bedreigd worden en zo ja, op welke wijze en of een verstoring van de potentiële
archeologische waarden voorkomen kan worden. Als het niet mogelijk is om een
verstoring van de verwachte archeologische waarden te voorkomen, wordt een advies
opgesteld voor archeologisch vervolgonderzoek.
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld;
– Zijn er mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig?
Als er mogelijke archeologische waarden aanwezig zijn;
–
Worden de verwachte archeologische waarden bedreigd door het uitvoeren van
de voorgenomen werkzaamheden?
–

Is het plangebied voldoende onderzocht?
9

Als de mogelijke archeologische waarden bedreigd worden door de voorgenomen
werkzaamheden en het plangebied nog niet voldoende is onderzocht;
- Welke vorm van archeologisch onderzoek is de beste manier om de
aanwezigheid van archeologische waarden en hun ligging, aard en datering voldoende
te kunnen bepalen om tot een selectiebesluit te komen?

3

Geplande ingrepen en ligging van de deellocaties

De deellocaties zijn momenteel in gebruik als kades, maar door afkalving is
versteviging van de kades noodzakelijk. Hiertoe zal langs de tracés ca. 30 tot 40
centimeter grond worden opgebracht en de bestaande beschoeiing zal worden
vervangen. Op enkele plaatsen zal een damwand worden aangebracht.

Afb. 3 Dwarsprofiel van de kadeverbetering ter hoogte van deelocatie 2. De dikte en
breedte van de ophoging zal per locatie enigszins verschillen.
Deellocatie 1 bevindt zich ter hoogte van de Woudseweg 132 te Den Hoorn in de
gemeente Midden-Delfland. Het betreft hier de oostelijke zijde van de Harnaschwetering tussen de Woudseweg in het zuiden en de Kleijweg in het noorden. Dit
deeltracé is 141 m lang.
Deellocatie 2 bevindt zich ter hoogte van de Lookwatering 14 te Den Hoorn in de
gemeente Midden-Delfland. Dit is het deel van de westelijke kade van de Look ter
hoogte van het perceel van de Lookwatering 14 en een deel van de noordelijke kade
van een sloot tussen de Bellefleur en de Achterdijkshoorn. Dit tracé heeft een lengte
van 56 m.
Deellocatie 3 ligt ter hoogte van de Dijkshoornseweg 113 in Den Hoorn in de
gemeente Midden-Delfland. Het betreft hier de oostelijke kade van de Look tussen de
Achterdijkshoorn in het zuiden en de Willibrordusstraat in het noorden. Dit tracé is
221 m lang.
Deellocatie 4 bevindt zich ter hoogte van de Lookwatering 63 in Den Hoorn in de
gemeente Midden-Delfland. Deze deellocatie bestaat uit de noordelijke kade van de
Look vanaf het perceel van de Lookwatering 60 in het westen. Het tracé volgt vanaf
de noordelijke kade van de Look de westelijke kade van een sloot tot aan de
Sionsdreef in het noorden. Het tracé in deze deellocatie is 218 m lang.
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Deellocatie 5 bevindt zich in de gemeente Rijswijk ter hoogte van het
perceel van de Pasgeldlaan 2. Deze deellocatie bestaat uit de oostelijke en noordelijke
kade van een sloot naast dit perceel en een deel van de noordelijke kade van deze
sloot tot aan de Van Hardenbroeklaan. Dit tracé heeft een lengte van 154 m.
Deellocatie 6 ligt naast het perceel van de Gaagweg 2 ten westen van de bebouwde
kom van Schipluiden in de gemeente Midden-Delfland. Het betreft hier de oostelijke
kade van de Zijde naast dit perceel en de noordelijke kade van een sloot naar de Gaag
toe. De oostgrens van deze deellocatie ligt ter hoogte van de Gaagweg. Het betreft
hier een tracé met een lengte van 192 m.
Deellocatie 7 ligt in de bebouwde kom van Maasland in de gemeente Midden-Delfland.
Deze deellocatie bestaat uit de oostelijke kade van de Zuidgaag tussen de Kerkstraat
in het zuiden en de Commandeurskade in het noorden en het tracé alhier heeft een
lengte van 157 m.
Deellocatie 8 bevindt zich ter hoogte van de Vlaardingsekade 65 in het buitengebied
van Maasland. Het noordelijke deel van deze deellocatie ligt in de gemeente MiddenDelfland en het zuidelijke deel in de gemeente Vlaardingen. Het betreft hier de
oostelijke kade van de Vlaardingervaart tussen het perceel van de Vlaardingsekade 65
in het noorden en de Vlaardingsekade 26 in het zuiden. Dit tracé heeft een lengte van
203 m.
Deellocatie 9 bevindt zich ter hoogte van de Kortebuurt 19 en 20a in Maassluis in de
gemeente Maassluis. Deze deellocatie bestaat uit een deel van de noordelijke kade
van de Boonervliet tussen het perceel van de Kortebuurt 21 en de een sloot langs de
Kortebuurt. Het tracé volgt deze sloot in noordelijke richting tot aan het perceel van
de Kortebuurt 19. Dit tracé is 504 m lang.
Deellocatie 10 bestaat uit de noordelijke kade van de Boonervliet tussen de Prinses
Julianastraat 16 en de Maria Rutgersstraat 36 in Maassluis in de gemeente Maassluis.
Dit is de deellocatie met het langste tracé, van 1270 m lang.

4

Landschappelijke ontstaansgeschiedenis

Tijdens de laatste ijstijd; het Weichselien van ca. 114.00 tot 9.700 v. Chr. maakte het
onderzoeksgebied deel uit van het dal van de Rijn en de Maas. Deze rivieren hadden
onder invloed van de koude omstandigheden een vlechtend rivierenpatroon. Omdat
bovendien de rivierenstromen van de Rijn en de Maas in West-Nederland
samenkwamen, ontstond een zeer breed rivierterras. In deze periode zijn in het dal
voornamelijk grof zand en grind afgezet.1 Deze afzettingen worden gerekend tot de
Formatie van Kreftenheije en bevinden zich nu op ca. 11 tot 16 m –mv.2
In de nasleep van de laatste ijstijd zijn nog twee relatief koude perioden geweest, de
Oude en Jonge Dryas-interglacialen. De Oude Dryas duurde van ca. 12.000 tot 11.900
v. Chr. en de Jonge Dryas van ca. 10.850 tot 9.700 v. Chr. In deze perioden was er
sprake van een relatief koud klimaat en weinig vegetatie. Daardoor konden in het
Pleistocene Rijn- en Maasdal grote hoeveelheden zand verwaaien, die zich in de vorm
van rivierduinen elders in het dal weer afzetten. Zulke rivierduinafzettingen worden
gerekend tot het Laagpakket van Delwijnen binnen de Formatie van Boxtel.3 In het
onderzoeksgebied zijn tot op heden nog geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van
1
2
3

Berendsen 2004
https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens.
Berendsen 2004
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rivierduinen aangetoond, maar verder naar het zuiden zijn ze wel
bekend, zoals in Rotterdam Hillegersberg en in de Maasvlakte.4 Mogelijk zijn de
rivierduinafzettingen in de latere perioden geërodeerd door zeestromingen.
In het Holoceen, de relatief warme periode waarin we nu leven, warmde het klimaat
op en kregen de rivieren gaandeweg een meanderend of anastomoserend
rivierenpatroon. Er was in het begin van het Holoceen onder invloed van de
temperatuursstijging sprake van een zeespiegelstijging. In deze periode is de
Noordzee ontstaan en is de kustlijn steeds in oostelijke richting verplaatst. Achter de
kust lag een moerassengebied dat met de kust mee in oostelijke richting verplaatste.
In dit moerassengebied is een veenpakket gevormd, dat nu gerekend wordt tot het
Basisveen Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop. Het Basisveen ligt in het
onderzoek op de afzettingen van de Formatie van Kreftenheije.5

Afb. 4 Kaartbeeld uit de Atlas van Holoceen Nederland, situatie van ca. 5.500 v. Chr.
Nadat de kustlijn weer in oostelijke richting was verplaatst, werd het
onderzoeksgebied deel van een uitgestrekt kweldergebied (afb. 4). Dit kweldergebied
strekte zich uit over een groot deel van Zuid-Holland en Zeeland.6 In het
kweldergebied werden in de getijgeulen zand en zandige klei afgezet en op de drogere
delen van het landschap siltige klei. De kwelderafzettingen die in deze periode zijn
afgezet worden tot het Laagpakket van Wormer binnen de Formatie van Naaldwijk
gerekend.7 In de latere stadia van de afzetting van het Laagpakket van Wormer nam
in enkele periode de invloed van de zee substantieel af. Wanneer dat gebeurde kon in
het relatief rustige milieu veen ontstaan. Derhalve kunnen tussen de afzettingen van

4
5
6
7

Haartsen 2009
Berendsen 2004
Vos en Weerts, H. 2011
de Mulder et al. 2003
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het Laagpakket van Wormer kunnen veenlagen aanwezig zijn.8 Het
Laagpakket van Wormer is in het hele onderzoeksgebied aanwezig. De diepteligging
van het pakket varieert wel sterk. Het Laagpakket van Wormer komt tussen 3,5 en 17
m –mv voor.9
Het onderzoeksgebied lag tijdens de afzettingen van het Laagpakket van Wormer in
een perimarien gebied, waarin beurtelings sedimentatie van mariene sedimenten en
riviersedimenten plaatsvond. De kustlijn lag ten oosten van het onderzoeksgebied,
dus de invloed van de zee was wel sterker dan de invloed van (meanderende) rivieren.
Op de digitale paleomeandergordelkaart zijn twee rivierensystemen uit deze periode
gekarteerd. De Delfste stroomgordel was in de periode tussen ca. 7.560 en 6.300 v.
Chr. (cal.) actief ter hoogte van de deellocaties 1 en 4 en de Pijnackerse stroomgordel
was actief in de periode tussen 7.400 en 6.000 v. Chr. (cal.) ter hoogte van deellocatie
10.10 De precieze ligging van deze stroomgordels is echter nog niet bekend.
Waarschijnlijk zijn de riviersedimenten weer afgedekt door afzettingen van het
Laagpakket van Wormer.

Maas-estuarium

Afb. 4 Kaartbeeld uit de Atlas van Holoceen Nederland, situatie van ca. 2.750 v. Chr.
In de periode tussen 5.500 en 3.850 v. Chr. is ten westen van het plangebied de
eerste stabiele kustlijn ontstaan. Hierna is de zeesedimentatie substantieel afgenomen
en kwam het gebied in een rustiger milieu te liggen. Het zuiden van het
onderzoeksgebied bleef wel deel uitmaken van het Maasestuarium en dit is perimarien
gebied gebleven waarin nog veel zee- en riviersedimentatie plaatsvond. Ver achter de
kustlijn kon onder invloed van de verminderde zee-invloed verzoeting plaatsvinden en
ontstonden ideale condities voor de vorming van veen. In het onderzoeksgebied is
8

http://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen/, Hageman 1975; Vos en Weerts, H. 2011
http://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen/
10
Cohen et al. 2012
9
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boven het Laagpakket van Wormer een veenpakket gevormd. Dit
pakket wordt nu het Hollandveen Laagpakket genoemd. Op de kaart uit de Atlas van
Holoceen Nederland die de situatie rond 2.750 v. Chr. weergeeft is duidelijk de
gesloten kustlijn ten westen van het onderzoeksgebied en het veengebied in het
oosten van het onderzoeksgebied zichtbaar (afb. 5).11 Het veengebied heeft zich in de
periode daarna ook naar het westen van het onderzoeksgebied uitgebreid.
Na de grootschalige periode van veenvorming vonden nieuwe zeeinbraken vanaf het
Maas-estuarium voor. De mariene sedimenten die vanaf 2.750 v. Chr. in het
onderzoeksgebied afgezet zijn worden tot het Laagpakket van Walcheren gerekend. In
de omgeving van de deellocaties 7, 9 en 10 zijn geulen van het Laagpakket van
Walcheren bekend. Op de Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000 worden
deze geulen tot de Afzettingen van Duinkerke III gerekend.12 In de lokale terminologie
is dit de Laag van Poeldijk.13 Op het modelprofiel van het Dinoloket is echter duidelijk
zichtbaar dat deze geulen nabij deellocatie 9 en 10 onder andere afzettingen van het
Laagpakket van Walcheren liggen en dus waarschijnlijk in een eerdere fase zijn
afgezet (afb. 6).14 Ook omdat in het onderzoeksgebied vondsten uit de IJzertijd en de
Romeinse tijd op deze geulen zijn aangetroffen is een bewijs dat het hier een oudere
fase van zeeinbraken betreft.15 Waarschijnlijk zijn deze geulen in de fase van de
Afzettingen van Duinkerke 0 of 1 afgezet. Deze fases worden in de lokale terminologie
respectievelijk Hoekpolder Laag (Duinkerke 0) of Gantel Laag genoemd (Duinkerke I).
Op de afbeelding uit de Atlas van Holoceen Nederland die de situatie rond 500 v. Chr.
weergeeft zijn enkele geulensystemen ter hoogte van de deellocaties 6, 7, 9 en 10
afgebeeld (afb. 6). Op de Geologische kaart van de gemeente Midden-Delfland die de
situatie rond 1000 v. Chr. weergeeft behoren deze geulen tot de Duinkerke 0 fase, de
Hoekpolder Laag.16 Waarschijnlijk behoren deze geulen tot de Hoekpolder fase en zijn
tijdens de vorming van de Gantel in de IJzertijd verland.

Afb. 6 modelprofiel van de deellocaties 9 en 10. In paars en donkerrood zijn de
afzettingen van de Formatie van Kreftenheije afgebeeld; de rivierafzettingen van de
Pijnackerse stroomgordel in lichtblauw, de afzettingen van het Laagpakket van
Wormer in donkergroen, het Hollandveen in lichtbruin, afdekkende afzettingen van het
Laagpakket van Walcheren in lichtgroen en geulafzettingen van het Laagpakket van
Walcheren in groenblauw.

11
12

13
14
15
16

Vos en Weerts 2011
De term Afzettingen van Duinkerke is een oude benaming voor het Laagpakket van Walcheren, van Staalduinen
1979
de Gans et al. 1998
https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
Bult 1983
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In de periode vanaf ca. 500 v. Chr. is door een zeeinbraak in het
noordwesten van het onderzoekgebied een grote zeegeul gevormd, de Gantel. De
Gantel liep van Naaldwijk in noordelijke richting tot voorbij Delft en Pijnacker. 17 Op de
geologische kaart van de gemeente Midden-Delfland maakt deellocatie 4 deel uit van
een grote zijtak van de Gantel, deellocatie 1 ligt aan de zijkant van een andere grote
zijtak en 6 ligt ter hoogte van een kleinere geul (afb. 7).18 Rondom de geul werd een
pakket van dekafzettingen afgezet. Dit pakket is bekend als de Afzettingen van
Duinkerke I (Laagpakket van Walcheren in de huidige terminologie en Gantel Laag in
de lokale terminologie). De Gantel is actief geweest tot in de Romeinse tijd rond 200 v.
Chr. en op de oevers van de Gantel heeft in de Late IJzertijd en in de Romeinse tijd
veel (handels, bewonings en landbouw)activiteit plaatsgehad.19

Afb. 7 Geologische situatie tijdens de Late IJzertijd en Romeinse tijd
Tussen de verschillende perioden van zeeactiviteit heeft in het gebied veenvorming
plaatsgehad. De tussenliggende veenlagen worden tot het Hollandveen Laagpakket
gerekend. Aan het einde van de Romeinse tijd en in de Vroege Middeleeuwen was er
sprake van een grootschalige vernatting in het gebied. De veenlaag of sterk humeuze
kleilaag die in deze periode is gevormd wordt ook wel woudlaag genoemd.20
Na de Vroege Middeleeuwen hebben nog twee perioden van verhoogde zeeactiviteit
plaatsgehad. In de periode tussen 1.050 en de 12e eeuw n. Chr. zijn de Afzettingen
van Duinkerke IIIa en en de 12e en 13e eeuw de Afzettingen van Duinkerke IIIb
afgezet. Hierbij is in een groot deel van het onderzoeksgebied een dunne deklaag van
klei afgezet. Deze laag is in de lokale terminologie bekend als Laag van Poeldijk.

17
18
19
20
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Kerkhof et al. 2010
Cohen et. al. 2012.
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Gedurende de Late Middeleeuwen is het hele gebied bedijkt en is
daardoor de zee- en rivieractiviteit van de Maas tot stilstand gekomen. De verdere
ontginningsgeschiedenis wordt beschreven in hoofdstuk 6. Vanwege de grote
versnipperdheid van bodemtypes in het gebied zijn de afzonderlijke bodemtypes
beschreven per deellocatie in hoofdstuk 7.

5

Archeologisch beleid

Het huidige ruimtelijk beleid van de deellocaties is gebaseerd op de archeologische
waarden- verwachtingen- en beleidsadvieskaarten van de gemeenten Maassluis,
Midden-Delfland en Rijswijk. Het deel van deellocatie 8 wat in de gemeente
Vlaardingen valt, heeft momenteel voor zover bekend geen archeologische
dubbelbestemming en van de gemeente Vlaardingen is ook geen gemeentleijke
verwachtingskaart bekend.
Op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Midden-Delfland maken de
deellocaties 1 t/m 4 en 6 t/m 8 deel uit van een zone met een hoge archeologische
verwachtingswaarde (afb. 8). Deze hoge verwachtingswaarde is gegeven aan
gebieden waar kreekgeulen van de Gantel Laag aanwezig zijn en op de locatie van de
historische ontginningsassen.21

Afb. 8 De deellocaties 1 t/m 4 op de archeologische beleidsadvieskaart van de
gemeente Midden-Delfland.
Op de archeologische Waardenkaarten van de gemeente Rijswijk heeft de deellocatie
5 een hoge verwachtingswaarde voor het Neolithicum, een lage verwachtingswaarde
voor de Bronstijd en de IJzertijd en een middelhoge verwachtingswaarde voor de
21

Kerkhof et al. 2010
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Romeinse tijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (afb. 9 en 10).
In de toelichting is niet uiteengezet waarom een gebied per periode een
verwachtingswaarde heeft. Waarschijnlijk is de hoge verwachtingswaarde voor het
Neolithicum gerelateerd aan het voorkomen van de Laag van Ypenburg, plaatselijke
strandwallen en duinen die in dit gebied tijdens de oudste vorming van de kustlijn
tussen 5.500 en 3.850 v. Chr. heeft plaatsgevonden. In de omgeving van deellocaties
4 en 5 zijn de vindplaatsen van Ypenburg en Schipluiden uit het Neolithicum bekend
die op dergelijke strandwallen lagen. De lage verwachtingswaarde voor de Bronstijd
en IJzertijd heeft waarschijnlijk te maken met de afwezigheid van geulafzettingen in
dit gebied en de algehele vernatting. De middelhoge verwachtingswaarde vanaf de
Romeinse tijd is waarschijnlijk gegeven omdat dit gebied vanaf de Romeinse tijd in
cultuur werd gebracht maar er niet precies bekend is waar de vindplaatsen uit deze
periode zich bevinden.22

Afb. 9 Deellocatie 5 op de archeologische waardenkaart van de gemeente Rijswijk,
deel prehistorie
Op de archeologische waarden en verwachtingenkaart van de gemeente Maassluis
hebben de deelgebieden 9 en 10 afwisselend een middelhoge en hoge
verwachtingswaarde (afb. 11). Deze deellocaties worden namelijk doorkruist door
twee kreekruggen. Op deze kreekruggen zijn archeologische vindplaatsen bekend uit
de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen.23 Ook buiten de
kreekruggen zijn enkele vindplaatsen aangetroffen, daarom is buiten de kreekruggen
sprake van een middelhoge archeologische verwachtingswaarde.24

22
23
24

Bureau Monumentenzorg en Archeologie 2013
Visser et al. 2012
Flamman et al. 1999
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Afb. 10 Deellocatie 5 op de archeologische waardenkaart van de gemeente Rijswijk,
deel Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
De deellocaties maken, zoals op de gemeentelijke beleidskaarten en in de
Cultuurhistorische Atlas van de Provincie Zuid-Holland goed te zien is, archeologisch
gezien deel uit van een omvangrijk getijdengebied dat als achterland van de
Noordzeekust kan worden beschouwd. Over het algemeen geldt dat voor de meeste
locaties een verwachtingswaarde geldt voor archeologische sporen vanaf de IJzertijd
of Romeinse tijd, voor enkele locaties geldt in het bijzonder een verwachting voor het
Neolithicum (deellocatie 5) of de Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd. De meeste locaties
kennen een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde. Deellocatie 7 is gelegen in de
van oorsprong Middeleeuwse kern van Maasland en kent derhalve als enige deellocatie
een verwachting voor aan een dorpskern gerelateerde sporen.

18

Afb. 11 Deellocaties 9 en 10 op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart
van de gemeente Maassluis.

6

Historische ontginningsgeschiedenis

De meeste deellocaties liggen in de gemeente Midden-Delfland. De ontginning van dit
gebied is begonnen in de Late Middeleeuwen, toen Graaf Dirk II van Holland de
heerschappij kreeg over het Maasland en het toen nog wilde Midden-Delfland. De
ontginning van het gebied heeft plaatsgevonden vanuit de bestaande hoven in Delft,
Maasland en Vlaardingen. In 1164 n. Chr. vond er een grootschalige overstroming
plaats waarbij een pakket met dekafzettingen is afgezet. Dit pakket met
dekafzettingen wordt tot de Laag van Poeldijk gerekend. Na de overstromingen
werden al snel weer de ontginningen van het gebied voortgezet. In het laatste deel
van de 12e eeuw is de ontginning van het gebied grotendeels voltooid. De Gaag, de
Vlaardingervaart, de Harnaschwatering en de Look hebben als ontginningsbasis
gediend en zijn in deze periode uitgegraven. Al snel na de ontginningen begon het
ontgonnen land in te klinken en was het nodig om kades en dijken langs deze
watergangen in te richten.25
Het gebied rondom Maassluis is eveneens ontgonnen in de periode na de
overstroming in de 12e eeuw, waarbij de Laag van Poeldijk is afgezet. In 1.245 n. Chr.
is de Maasdijk gecompleteerd en in 1.289 n. Chr. is door het gezamenlijke onderhoud
van de ambachten naast deze dijk en de samenwerking die daarvoor nodig was het
Hoogheemraadschap van Delfland ontstaan. Parallel aan de Maasdijk is de
25

Amsing 2017
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ontginningsas van de Kortebuurt en de Zuidbuurt tot ontwikkeling
gekomen. Deze ontginningsas dateert waarschijnlijk uit de 12e of 13e eeuw. Vanaf de
14e eeuw werden om de afwatering van het achterland te verbeteren enkele kanalen
gegraven, waaronder de Boonervliet waarlangs de deellocaties 9 en 10 zich
uitstrekken. In ca. 1.330 n. Chr. werd aan de zuidzijde van deellocatie 10 een sluis in
de Maasdijk aangelegd ten behoeve van de Boonervliet. Deze sluis is naar de
Boonervliet genoemd; Boonersluis.26

Afb. 12 Overzichtskaart van de kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 met de
verschillende deellocaties.
In het gebied rondom Rijswijk waren in de Romeinse tijd al uitgestrekte
verkavelingsstructuren aanwezig. Hier is in de Romeinse tijd ook het kanaal van
Corbulo gegraven om de toen drukbevolkte Rijn- en Maasstreken met elkaar te
verbinden. In de Vroege Middeleeuwen is door veenvorming en vernatting dit
landbouwgebied grotendeels verloren gegaan. In de Late Middeleeuwen is het gebied
vanaf de 11e eeuw n. Chr. vanaf de voormalige strandwal waar Rijswijk op gelegen is
weer in cultuur gebracht.27 In de periode na 1.164 n. Chr. is de Delftse Vliet gegraven
om het restant van het kanaal van Corbulo bij Rijswijk te verbinden met de Delftse
Schie te Delft.28
De watergangen waarlangs de deellocaties zich bevinden, hebben een natuurlijke
oorsprong of zijn vermoedelijk in de late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd ontstaan bij de
ontginning en inpoldering van het gebied. Derhalve zijn de deellocaties altijd als kade
in gebruik geweest. In de loop der eeuwen zijn de kades regelmatig versterkt en
opgehoogd, wat enerzijds sporen van dit onderhoud kan opleveren. Anderzijds zijn
ook (sub)recente bodemverstoringen mogelijk, wanneer vrij recent (vanaf het midden
van de 20e eeuw) machinaal graafwerk heeft plaatsgevonden bij het onderhoud aan
de kades of de aanleg van infrastructuur erlangs.

26
27
28
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7

Resultaten per deellocatie

7.1 Deellocatie 1 (B109_1a, Woudseweg 132 te Den Hoorn
in de gemeente Midden-Delfland)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000

29

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland30
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000

31

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)32
Digitale paleomeandergordelkaart

33

Afzettingen van Duinkerke I op Hollandveen op
Afzettingen van Calais met Hollandveen (A2.1). In de
huidige terminologie is dit de Gantel Laag (Laagpakket
van Walcheren binnen de Formatie van Naaldwijk), op
het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van
Nieuwkoop, op het Laagpakket van Wormer binnen de
Formatie van Naaldwijk met ingeschakelde veenlagen van
het Hollandveen Laagpakket.
Rivier-inversierug of Getij-riviermondrug (3K33)
Kalkarme leek- of woudeerdgronden, profielverloop 3, 4
of 5, grondwatertrap III, VI of V (pMn86/85C-III/VI/V)
Ca. 0 m +NAP
Geen meandergordels gekarteerd

Huidig ruimtelijk beleid34

Bestemmingsplan Lookwest-Noord 2013 (vastgesteld 28
mei 2013 door de gemeente Midden-Delfland): Waarde
Archeologie 1 – archeologisch onderzoek vanaf een
oppervlakte van 50 m2 en 40 cm -mv

Archeologische beleidsadvieskaart gemeente MiddenDelfland (afb. 8)35

Hoge verwachting: maximale verstoringsoppervlakte:50
m². Maximale verstoringsdiepte :0,40 m-mv

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 (afb. 14)

Kade, Harnaschwatering reeds aanwezig

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Kade

Militaire topografische kaart (ca. 1850) en Bonnekaarten
uit de periode tussen 1877 en 1925 (afb. 15)36

Kade, waarlangs onverharde weg, in het zuiden de
boerderij ‘Suikertjesheul’

Topografische kaarten uit de periode tussen 1940 en
199537

Kade, waarlangs onverharde weg. Vanaf 1968 verharding
aanwezig.

Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, komt in deze deellocatie het
bodemtype kalkarme leek-of woudeerdgronden voor. Kalkarme leek-of
woudeerdgronden zijn tot ontwikkeling gekomen op verlande kreekruggen. Ze worden
gekenmerkt door een 20 tot 35 cm dikke humeuze bovengrond. Er is sprake van een
aflopend bodemprofiel waarin de siltige klei nabij het maaiveld naar beneden toe
overgaat in zandige klei en soms rond 120 cm –mv in zand.38
Het noorden van de deellocatie 1 bevindt zich in de onderzoeksmelding van een
proefsleuvenonderzoek van de Woud-Harnaspolder. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek
zijn een verkavelingssysteem uit de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen
aangetroffen. In het gebied zijn vier nederzettingen uit de Romeinse tijd en de Late
Middeleeuwen gevonden. De dichtstbijzijnde hiervan zijn een vindplaats uit de
Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen op ca. 200 m ten noordwesten van het
plangebied. Op sommige locaties waren humeuze vondstlagen (de ‘woudlaag’) direct
onder de bouwvoor aanwezig, maar in een groot deel van het gebied was deze
29
30
31
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33
34
35
36
37
38

NITG-TNO 1998
Alterra 2009
Stichting voor Bodemkartering 1972a
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
Cohen et al. 2012.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Kerkhof et al. 2010
Bureau Militaire Verkenningen 1877a-1925
Topografische Dienst Nederland 1940-1995
Stichting voor Bodemkartering 1972b

21

vondstlaag in de latere bouwvoor opgenomen. Het sporenniveau van de
vindplaatsen is nog goed bewaard gebleven.39 Het zuiden van deellocatie 1 ligt binnen
de onderzoeksmeldingen van een aantal bureauonderzoeken en de polygoon van de
archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Midden-Delfland (afb. 13).

Afb. 13 Deellocatie 1 ten opzichte van de bekende Archis-meldingen
Deellocatie 1 bevindt zich op de geologische kaart van Midden-Delfland aan de
noordzijde van een geul van de Gantel (afb. 7). In de Romeinse tijd waren de fossiele
geulen van de Gantel door de relatief hoge ligging goede vestigingsplaatsen. Ten
noorden van de locatie is dan ook een nederzetting en een grote verkavelingsstructuur
uit de Romeinse tijd gevonden. In de Vroege Middeleeuwen lijkt het gebied verlaten te
zijn geweest. In het begin van de Late Middeleeuwen werd het gebied weer ontgonnen
en is de Harnasch-wetering gegraven, waarlangs de deellocatie zich uitstrekt. De
Harnasch-wetering heeft als ontginningsas gediend. Ten oosten van de deellocatie
heeft de boerderij ‘Eykenduynen’ gelegen en ten zuidoosten van de deellocatie de
boerderij ‘Suikertjesheul’. Door inklinking van het omringende landschap zal de kade
naast de Harnasch-wetering regelmatig opgehoogd zijn geweest. Waarschijnlijk liggen
nu dan ook recente ophogingslagen aan de oppervlakte.

39

Archis-zaakidentificatienummer 2462524100, Bakx 2014
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Afb. 14 De Deellocaties 1 t/m 3 op de kaart van Kruikius uit 1712

Afb. 15 De Deellocaties 1 t/m 3 op de Bonnekaart uit 1877
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7.2 Deellocatie 2 (B109_1b, Lookwatering 14 te
Den Hoorn in de gemeente Midden-Delfland)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.00040

Afzettingen van Duinkerke I op Hollandveen op
Afzettingen van Calais met Hollandveen (A2.1). In de
huidige terminologie is dit de Gantel Laag (Laagpakket
van Walcheren binnen de Formatie van Naaldwijk), op
het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van
Nieuwkoop, op het Laagpakket van Wormer binnen de
Formatie van Naaldwijk met ingeschakelde veenlagen van
het Hollandveen Laagpakket.

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland41

Gekarteerd als bebouwd, maar waarschijnlijk Rivierinversierug of getij-riviermondrug (3K33)

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.00042

Associatie Warmoezerijgronden met een ondergrond van
gerijpte zavel of klei, grondwatertrap IV (AWg-IV)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)43

Ca. 0 m +NAP, dit loopt naar het noorden af naar 0,5 m NAP

Digitale paleomeandergordelkaart44

Geen meandergordels gekarteerd

45

Huidig ruimtelijk beleid

Bestemmingplan Den Hoorn (vastgesteld 29 september
2013 door de gemeente Midden-Delfland): oostelijke
zijde Waarde Archeologie 1 - archeologisch onderzoek
vanaf een oppervlakte van 50 m2 en 40 cm –mv

Archeologische beleidsadvieskaart gemeente MiddenDelfland (afb. 8)46

Lage verwachting: maximale verstoringsoppervlakte: 200
m² Maximale verstoringsdiepte: 0,40 m -mv

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 (afb. 14)

Kade, watergang Lookwatering reeds aanwezig.
Aanliggend perceel onbebouwd

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Idem.

Militaire topografische kaarten (ca. 1850) en
Bonnekaarten uit de periode tussen 1877 en 1925 (afb.
15)47

Idem, haakse watergang vanaf 1850 gekarteerd.
Aanliggend perceel vanaf 1877 in gebruik als boomgaard,
vanaf 1912 glastuinbouw aanwezig.

Topografische kaarten uit de periode tussen 1940 en
199548

Idem. Vanaf 1958 op het aanliggende perceel een woning
met siertuin aanwezig.

Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, komt in deze deellocatie en de
associatie Warmoezerijgronden voor. Warmoezerijgronden bestaat tot ca. 80 tot 120
cm –mv uit een vermenging van (humeuze) zand en klei. Ze rusten meestal op een
pakket gerijpte zavel of klei. Dit bodemtype is gevormd door de glastuinbouw.49
In de omgeving van deellocatie 2 zijn in Archis wel enkele onderzoeksmeldingen van
grote bureauonderzoeken en de onderzoekspolygoon van de gemeentelijke
verwachtingskaart van Midden-Delfland weergegeven maar is verder nog geen
archeologisch onderzoek verricht.50
Deellocatie 2 ligt in een gebied waar dekafzettingen van de Gantel Laag zijn afgezet.
Dit gebied is in de Romeinse tijd gebruikt als landbouwgrond maar lag vermoedelijk
ten opzichte van de fossiele geulen van de Gantel te laag voor bewoning. In de Late
40
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Middeleeuwen is het gebied weer ontgonnen vanaf de nieuw gegraven
Look of de ontginningsas van Dijkshoorn. Waarschijnlijk zijn ze beide in de Late
Middeleeuwen ontstaan. De westzijde van de Look werd niet bewoond. Het zuidelijke
deel van de deellocatie ligt langs een secundaire waterloop die in de Late
Middeleeuwen of Nieuwe tijd zal zijn aangelegd. Door inklinking van het omringende
landschap zal de kade naast de Look en de waterloop langs het zuidelijke deel van de
deellocatie regelmatig opgehoogd zijn geweest. Waarschijnlijk liggen nu dan ook
recente ophogingslagen aan de oppervlakte.

7.3 Deellocatie 3 (B219_1b, Dijkshoornseweg 113 te Den
Hoorn in de gemeente Midden-Delfland)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000

51

Afzettingen van Duinkerke I op Hollandveen op
Afzettingen van Calais met Hollandveen (A2.1). In de
huidige terminologie is dit de Gantel Laag ( Laagpakket
van Walcheren binnen de Formatie van Naaldwijk), op
het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van
Nieuwkoop, op het Laagpakket van Wormer binnen de
Formatie van Naaldwijk met ingeschakelde veenlagen van
het Hollandveen Laagpakket.

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland52

Gekarteerd als bebouwd, maar waarschijnlijk Rivierinversierug of getij-riviermondrug (3K33)

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000

Associatie Warmoezerijgronden met een ondergrond van
gerijpte zavel of klei, grondwatertrap IV (AWg-IV)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)53

Ca. 0 m +NAP

Digitale paleomeandergordelkaart

54

55

Geen meandergordels gekarteerd

Huidig ruimtelijk beleid

Bestemmingplan Den Hoorn (vastgesteld 29 september
2013 door de gemeente Midden-Delfland): Waarde
Archeologie 1 - archeologisch onderzoek vanaf een
oppervlakte van 50 m2 en 40 cm –mv

Archeologische beleidsadvieskaart gemeente MiddenDelfland (afb. 8)56

Hoge verwachting: maximale verstoringsoppervlakte:50
m². Maximale verstoringsdiepte :0,40 m-mv

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712

Oostelijke kade van de Lookwatering, aanliggend perceel
in gebruik als lintbebouwing en boomgaard. Ten oosten is
de boerderij of buitenplaats ‘De Steenen Poort’
afgebeeld.

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Kade, gebruik aanliggend perceel niet gekarteerd

Militaire topografische kaart (ca. 1850) en Bonnekaarten
uit de periode tussen 1877 tot en met 193457

Kade, aanliggend perceel in gebruik als boomgaard, in
het noordoosten de boerderij of buitenplaats ‘Beerestein’

Topografische kaarten uit de periode tussen 1940 en
199558

Kade, vanaf 1940 aanliggend perceel in gebruik als tuin
bij bebouwing Dijkshoornseweg. Vanaf 1958 is een
watergang in het centrale deel van deze deellocatie
aangelegd.
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Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, komt in deze
deellocatie en de associatie Warmoezerijgronden voor. Warmoezerijgronden bestaat
tot ca. 80 tot 120 cm –mv uit een vermenging van (humeuze) zand en klei. Ze rusten
meestal op een pakket gerijpte zavel of klei. Dit bodemtype is gevormd door de
glastuinbouw.59

Afb. 16 Locatie van Archis-meldingen ten opzichte van de deellocaties 2 en 3
Op ongeveer 80 m ten noordwesten van deellocatie 3 is een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Hierbij zijn verkavelingssystemen uit de Romeinse tijd en de Late
Middeleeuwen gevonden. In het noorden van het onderzochte gebied is een
nederzetting uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Er is geadviseerd om deze
nederzetting nader te onderzoeken en in het overige deel van het gebied geen
vervolgonderzoek uit te voeren.60
Deellocatie 3 ligt in een gebied waar dekafzettingen van de Gantel Laag zijn afgezet.
Dit gebied is in de Romeinse tijd gebruikt als landbouwgrond maar lag vermoedelijk
ten opzichte van de fossiele geulen van de Gantel te laag voor bewoning. In de Late
Middeleeuwen is het gebied weer ontgonnen vanaf de nieuw gegraven Look of de
ontginningsas van Dijkshoorn. Waarschijnlijk zijn ze beide in de Late Middeleeuwen
ontstaan. Ten oosten van de deellocatie hebben enkele grote boerderijen of
buitenplaatsen gestaan; ‘de Steenen Poort’ en ‘Beerenstein’ (mogelijk dezelfde
boerderij of buitenplaats). Het gebied hieromheen was in gebruik als tuin en
boomgaard. Door inklinking van het omringende landschap zal de kade naast de Look
regelmatig opgehoogd zijn geweest. Waarschijnlijk liggen nu dan ook recente
ophogingslagen aan de oppervlakte.
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7.4 Deellocatie 4 (119_01, Lookwatering 63 te
Den Hoorn in de gemeente Midden-Delfland)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.00061

Afzettingen van Duinkerke I op Hollandveen op
Afzettingen van Calais met Hollandveen (A2.1). In de
huidige terminologie is dit de Gantel Laag (Laagpakket
van Walcheren binnen de Formatie van Naaldwijk), op
het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van
Nieuwkoop, op het Laagpakket van Wormer binnen de
Formatie van Naaldwijk met ingeschakelde veenlagen van
het Hollandveen Laagpakket.

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland62

Rivier-inversierug of getij-riviermondrug (4K33)

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.00063

Associatie Warmoezerijgronden met een ondergrond van
gerijpte zavel of klei, grondwatertrap IV (AWg-IV)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)64

0 tot 0,2 m +NAP

Digitale paleomeandergordelkaart

65

Delftse stroomgordel (actief tussen 7.560 en 6.300 v.
Chr. Cal.) en de Gantel (actief vanaf 800 v. Chr. tot ca.
250 n. Chr.)

Huidig ruimtelijk beleid66

Bestemmingsplan Harnashpolder-Noord (vastgesteld op
27 september 2016 door de gemeente Midden-Delfland):
Waarde Archeologie 2 - archeologisch onderzoek vanaf
een oppervlakte van 50 m2 en 40 cm –mv

Archeologische beleidsadvieskaart gemeente MiddenDelfland (afb. 8)67

Hoge verwachting: maximale verstoringsoppervlakte:50
m². Maximale verstoringsdiepte :0,40 m-mv

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 (afb. 18)

Kade, aanliggende percelen in gebruik als tuin of
boomgaard met enkele woningen langs de bewoningsas
Noordhorn ten westen van de buitenplaats ‘Sion’.

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Niet nauwkeurig gekarteerd

Militaire topografische kaart (ca. 1850) en Bonnekaarten
uit de periode tussen 1876 en 1934 (afb. 19)68

Kade, aanliggende percelen in gebruik als tuinbouwgrond
met verspreide bebouwing

Topografische kaarten uit de periode tussen 1940 en
199569

Kade, aanliggende percelen tot 1995 in gebruik als
tuinbouwgrond met vanaf 1940 glastuinbouw. Vanaf
1995 is het oostelijke aanliggende perceel ontwikkeld tot
bedrijventerrein.

Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, komt in deze deellocatie en de
associatie Warmoezerijgronden voor. Warmoezerijgronden bestaat tot ca. 80 tot 120
cm –mv uit een vermenging van (humeuze) zand en klei. Ze rusten meestal op een
pakket gerijpte zavel of klei. Dit bodemtype is gevormd door de glastuinbouw.70
In de omgeving van de deellocatie zijn in Archis de volgende meldingen geregistreerd:
Op ongeveer 25 m ten zuidoosten van de deellocatie, aan de overzijde van de Look,
zijn twee onderzoeksmeldingen weergegeven in Archis. Voor dit gebied is in eerste
instantie een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. In het zuiden van het
onderzochte gebied is een restgeul van de Gantel aanwezig met aan weerszijden een
oeverwal. In de top van de Gantel Laag is een humeus niveau met fosfaatvlekken
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aangetroffen, afgedekt door komklei. Op basis van de resultaten van dit
onderzoek werd vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek
aanbevolen.71 Dit proefsleuvenonderzoek is nog niet uitgevoerd.

Afb. 17 Locatie van Archis-meldingen ten opzichte van deellocatie 4
Op ongeveer 50 m ten westen van de deellocatie is een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd. Hierbij is een verkavelingspatroon en een waterkuil uit de Romeinse tijd
gevonden. In de waterkuil is een grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen.72
Op 60 m ten westen van de deellocatie bevindt zich ten noorden van de
onderzoeksmelding van het proefsleuvenonderzoek een AMK-terrein van Blitterswijck.
Dit is een terrein van hoge archeologische waarde. De noordelijke helft van dit terrein
is al opgegraven. Hierbij zijn archeologische sporen uit het Neolithicum en uit de
Romeinse tijd gevonden. In de zuidelijke helft van het terrein worden archeologische
sporen uit de Romeinse tijd verwacht.73
In het gebied is in het Mesolithicum de Delftse stroomgordel actief geweest. Mogelijk
heeft op de oevers van de Delftse stroomgordel bewoning plaatsgevonden (kleine
jacht- en extractiekampjes). Deellocatie 4 bevindt zich in een gebied waar kleine
strandwallen voorkomen van de Laag van Ypenburg. Ten westen van de deellocatie
zijn tijdens een opgraving resten gevonden uit het Neolithicum, ten noorden van de
locatie bevindt zich de bekende vindplaats uit het Midden-Neolithicum van de
Harnaschpolder. Mogelijk is dus ook een strandwal gevormd in de deellocatie en heeft
daar mogelijk in het Neolithicum bewoning op plaatsgevonden. In de IJzertijd heeft is
een zijtak van de Gantel actief geweest in het gebied. Ten zuiden van deellocatie is
een restgeul van de Gantel aangetroffen met in de noordelijke oever een mogelijk
71
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bewoningsniveau uit de IJzertijd of Romeinse tijd. Ten westen van de
deellocatie is een uitgebreid akkercomplex uit de Romeinse tijd gevonden. In de
deellocatie komen dus nog mogelijk archeologische waarden uit de IJzertijd of de
Romeinse tijd voor. In de Late Middeleeuwen is de Look gegraven en het gebied ten
noorden daarvan ontgonnen. De secundaire waterloop waarlangs de deellocatie zich
uitstrekt is waarschijnlijk aangelegd in de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd.
Waarschijnlijk maakt deze waterloop deel uit van de oude bewoningsas Noordhorn. Op
de kaart van Kruikius uit 1712 is de waterloop met daarnaast enkele boerderijen
afgebeeld. Het lag ten westen van de grote buitenplaats ‘Sion’. Dit landschap met
enkele kleinschalige boerderijen is tot het einde van de 20e eeuw zo gebleven, daarna
is hier een industrieterrein aangelegd. Door inklinking van het omringende landschap
zal de kade naast de Look en de waterloop langs het zuidelijke deel van de deellocatie
regelmatig opgehoogd zijn geweest. Waarschijnlijk liggen nu dan ook recente
ophogingslagen aan de oppervlakte.

Afb. 18 Deellocatie 4 op de kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712
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Afb. 19 Deellocatie 4 op de Bonnekaart uit 1876.

7.5 Deellocatie 5 (412_1, Pasgeldlaan 2 in Rijswijk in de
gemeente Rijswijk)
Bron
Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000

Beschrijving
74

Afzettingen van Duinkerke I op Hollandveen op
Afzettingen van Calais met Hollandveen (A2.1). In de
huidige terminologie is dit de Gantel Laag (Laagpakket
van Walcheren binnen de Formatie van Naaldwijk), op
het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van
Nieuwkoop, op het Laagpakket van Wormer binnen de
Formatie van Naaldwijk met ingeschakelde veenlagen van
het Hollandveen Laagpakket.

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland75

Gekarteerd als bebouwd

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000

Kalkarme leek/woudeerdgronden, klei, profielverloop 5,
grondwatertrap III of V (pMn85C-III/V)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)76

Het westelijke deeltracé maakt deel uit van een dijkje
met een top op 0,2 m +NAP. In de zuidoosthoek is een
uitsparing in de dijk (mogelijk een haventje of poel). Het
omringende maaiveldniveau ligt op 0,1 tot 0 m +NAP.

Digitale paleomeandergordelkaart77

Geen meandergordels gekarteerd
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Huidig ruimtelijk beleid78

Beheersverordening Elsenburgerbos-TNOPasgeld
(vastgesteld op 25 juni 2013 door de gemeente Rijswijk):
Besluit-subvlak Archeologie – archeologisch onderzoek
vanaf een oppervlakte van 100 m2 en 30 cm -mv

Archeologische waarden- en beleidskaart gemeente
Rijswijk (afb. 9 en 10)79

Deelkaart Neolithicum, Brons- en IJzertijd: Verwachting
4:
Hoge verwachting Neolithicum
Lage verwachting Brons- en IJzertijd
Beleid: BMA betrekken bij planontwikkeling,
Booronderzoek bij plannen die dieper reiken dan de
Laagpakket van Walcheren en het Hollandveen, dus die
tot in de top van het Laagpakket van Wormer
doordringen (de top van dit laagpakket ligt op ongeveer
2 tot 5 m – NAP).
Vrijstelling: geen (wordt per situatie bepaald).
Deelkaart Romeinse tijd en Middeleeuwen/Nieuwe Tijd:
Verwachting 6:
Middelhoge verwachting Romeinse tijd
Middelhoge verwachting Middeleeuwen/Nieuwe Tijd
Beleid: BMA betrekken bij planontwikkeling.
(Voor)onderzoek verplicht. De eisen met betrekking tot
(voor)onderzoek worden per situatie bekeken.
Beschermende maatregelen afhankelijke van resultaten
(voor)onderzoek.
Vrijstelling tot 100 m² en voor werkzaamheden tot 50 cm
beneden maaiveld

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 (afb. 20)

Agrarisch gebied ten westen van de buitenplaats
‘Pasgeldt’

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Niet nauwkeurig gekarteerd

Militaire topografische kaart (ca. 1850) en Bonnekaarten
uit de periode tussen 1876 en 1934 (afb. 21)80

Kade van voormalige watergang, aanliggende percelen in
gebruik als boomgaard of tuin van de buitenplaats
‘Pasgelt’ tot ca. 1889, daarna als weiland. Watergang
gedempt in ca. 1913. Aanliggende percelen niet
bebouwd. Vanaf ca. 1934 huidige watergang aangelegd.

Topografische kaarten uit de periode tussen 1940 en
199581

Aanliggende perceel boerderij of woning met tuin. De
woonwijk in het noordoosten is in de periode tussen 1958
en 1963 gebouwd.

Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, komt in deze deellocatie het
bodemtype kalkarme leek-of woudeerdgronden voor. Kalkarme leek-of
woudeerdgronden zijn tot ontwikkeling gekomen op verlande kreekruggen. Ze worden
gekenmerkt door een 20 tot 35 cm dikke humeuze bovengrond. Er is sprake van een
aflopend bodemprofiel waarin de siltige klei nabij het maaiveld naar beneden toe
overgaat in zandige klei en soms rond 120 cm –mv in zand.82
Op 100 m ten noordwesten van de deellocatie is een archeologische begeleiding
uitgevoerd. Hierbij zijn enkele subrecente sloten met in de vulling daarvan aardewerk
uit het begin van de twintigste eeuw aangetroffen. Het gebied is verstoord geraakt
door de kassentuinbouw.83
Deellocatie 5 bevindt zich in een gebied waar kleine strandwallen voorkomen van de
Laag van Ypenburg. Mogelijk is dus ook een strandwal gevormd in de omgeving en
heeft daar mogelijk in het Neolithicum bewoning op plaatsgevonden. Deellocatie 5 ligt
in een gebied waar dekafzettingen van de Gantel Laag zijn afgezet. Dit gebied is in de
Romeinse tijd gebruikt als landbouwgrond maar lag vermoedelijk ten opzichte van de
fossiele geulen van de Gantel te laag voor bewoning. Het gebied is in de Late
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Middeleeuwen ontgonnen vanaf de strandwal waar Rijswijk op ligt.
Daarna is ten oosten van de locatie de Delftse Vliet gegraven. Ten oosten van de
deellocatie is daar vanaf de 16e eeuw de buitenplaats Pasgeld gevormd. De deellocatie
lag op de Kruikiuskaart uit 1712 vermoedelijk net buiten de tuinen van deze
buitenplaats. In de periode daarna is de tuin in westelijke richting uitgebreid en in de
19e eeuw maakte de deellocatie deel uit van de tuin van de buitenplaats. Omstreeks
1889 werd dit gebied in gebruik genomen als landbouwgebied. De watergang langs de
deellocatie en de kade zijn in de periode rond ca. 1934 aangelegd. Waarschijnlijk zijn
hierbij potentiële oudere archeologische sporen verstoord geraakt en ligt er nu op de
kade een recent ophogingspakket.

Afb. 20 Archis-meldingen in de omgeving van deellocatie 5
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Afb. 21 Vermoedelijke locatie van deellocatie 5 op de Kruikius-kaart uit 1712.

Afb. 22 Deellocatie 5 op de Bonnekaart van 1876.
33

7.6 Deellocatie 6 (B113_1, Gaagweg 2 te
Schipluiden in de gemeente Midden-Delfland)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.00084

Afzettingen van Duinkerke III, op Hollandveen, op
Afzettingen van Calais en/of Gorkum met Hollandveen
(A2.3). In de huidige terminologie zijn dit de Laag van
Poeldijk (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van
Walcheren), op het Hollandveen Laagpakket binnen de
Formatie van Nieuwkoop op Het Laagpakket van Wormer
binnen de Formatie van Naaldwijk en/of afzettingen van
de Formatie van Echteld met ingeschakelde veenlagen
van het Hollandveen Laagpakket.

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland85

Gekarteerd als bebouwd, maar waarschijnlijk een
overgang van een Vlakte van Getij-afzettingen (2M35)
naar een Rivier-inversierug of Getij-riviermondrug (3K33)

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.00086

Oostelijke deel: Kalkarme drechtvaaggronden, zware klei,
profielverloop I, grondwatertrap II (Mv41C-II)
Noordelijke deel: Kalkarme leek/woudeerdgronden, klei,
profielverloop 5, grondwatertrap V of VI (pMn85C-V/VI)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Deze deellocatie ligt op een dijk met een top op 0,1 m
+NAP. Het maaiveld achter de dijk loopt af tot 1,5 m –
NAP. De deellocatie ligt in het verlengde van een
geulstructuur naar het westen.

Digitale paleomeandergordelkaart87

Geen meandergordels gekarteerd

88

Huidig ruimtelijk beleid

Bestemmingsplan Buitengebied Gras (vastgesteld op 25
juni 2013 door de gemeente Midden-Delfland): Waarde
Archeologie 3 – archeologisch onderzoek vanaf een
oppervlakte van 50 m2 en een diepte van 40 cm -mv

Archeologische beleidsadvieskaart gemeente MiddenDelfland (afb. 24)89

Hoge verwachting: maximale verstoringsoppervlakte:50
m². Maximale verstoringsdiepte :0,40 m-mv

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 (afb. 25)

Kade, aanliggende percelen in gebruik als boerderij met
boomgaard

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Kade, aanliggende percelen niet nauwkeurig gekarteerd

Militaire topografische kaart (ca. 1850) en Bonnekaarten
uit de periode tussen 1877 en 1925 (afb. 26)90

Noordwestelijk deel maakt deel uit van de Zijde, het
centrale deel lag langs een boerderij met erf, het
zuidelijke deel maakt deel uit van een bosschage

Topografische kaarten uit de periode tussen 1940 en
199591

De Zijde heeft vanaf ca. 1940 de huidige ligging, het
centrale deel lag langs een boerderij met erf, het
zuidelijke deel maakt deel uit van een bosschage

Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, komt in het noorden van deze
deellocatie het bodemtype kalkarme drechtvaaggronden voor en in het zuiden van
deellocatie het bodemtype kalkarme leek-of woudeerdgronden. Kalkarme
drechtvaaggronden worden gekenmerkt door een 10 tot 15 cm dikke, matig humeuze
bovengrond, ontwikkeld in zware klei. De top van het kleipakket is kalkloos en de
basis kalkrijk. De zware klei gaat op ca. 60 cm –mv over in sterk verweerd, kleiig
bosveen met veel houtresten. Kalkarme leek-of woudeerdgronden zijn tot
ontwikkeling gekomen op verlande kreekruggen. Ze worden gekenmerkt door een 20
tot 35 cm dikke humeuze bovengrond. Er is sprake van een aflopend bodemprofiel
waarin de siltige klei nabij het maaiveld naar beneden toe overgaat in zandige klei en
84
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soms rond 120 cm –mv in zand.92
Uit een geologische boring, gezet in het noorden van de deellocatie blijkt dat vanaf
1,9 m –mv een kleipakket met ingeschakelde veenlagen aanwezig is. Dit is
waarschijnlijk het Laagpakket van Wormer. Tussen 0,6 en 1,9 m –mv is een veenlaag
aanwezig (waarschijnlijk de Hollandveenlaag) met daarboven tot aan het maaiveld
een matig siltige kleilaag. Het betreft hier waarschijnlijk een deklaag van de Laag van
Poeldijk.93

Afb. 23 Archis-meldingen in de omgeving van deellocatie 6
In de omgeving van deellocatie 6 zijn in Archis de volgende meldingen geregistreerd:
Het oosten van de deellocatie maakt deel uit van de onderzoeksmelding van een
bureauonderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van infrastructurele werken langs de
N468. Omdat deze weg zich voornamelijk uitstrekt langs de ontginningsas langs de
Gaag is er sprake van een hoge archeologische verwachtingswaarde en is daarom in
een groot deel van de gebieden waar ingrepen plaats gaan vinden, vervolgonderzoek
in de vorm van een verkennend booronderzoek geadviseerd. Deellocatie 6 bevindt
zich buiten de zones waar vervolgonderzoek voor geadviseerd is.94
Op 30 m ten zuidwesten van deellocatie 6, aan de overzijde van de Zijde, is een
booronderzoek uitgevoerd op de locatie Zijdekade 1. In het noorden van het
onderzochte gebied is een geul van de Gantel gevonden met in de top van de
geulafzettingen fragmenten aardewerk en andere indicatoren uit de Late IJzertijd of
de Romeinse tijd. Deze geul loopt op de geologische kaart van de gemeente MiddenDelfland door tot in het centrale deel van de deellocatie 6. Op deze locatie is in de
Late Middeleeuwen een huisterp opgeworpen. In de boringen is een groot aantal
92
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fragmenten aardewerk uit de Nieuwe tijd gevonden en in één boring is
een dichtgeworpen kuil aangeboord. Het zuiden van de locatie had oorspronkelijk een
relatief lage ligging en is later door de bouw van een kassengebouw verstoord
geraakt.95

Afb. 24 Deellocatie 6 op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente
Midden-Delfland
Op 75 m ten noorden van de deellocatie 6 is een archeologisch booronderzoek
uitgevoerd van de uitbreidingslocatie van de begraafplaats Dorpspolder. Hieruit bleek
dat de bovengrond sterk verstoord is geraakt en dat in het gebied geen
archeologische lagen aanwezig zijn. Bij het onderzoek zijn geen archeologische
indicatoren gevonden en er werd dus geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te
voeren.96
Voor een terrein langs de Gaagweg op 90 m ten zuiden van de deellocatie is een
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Tijdens het
booronderzoek is een aantal indicatoren uit de 18e tot en met de 20e eeuw gevonden,
merendeels uit een recent ophogingspakket direct onder het maaiveld. Omdat de
voorgenomen ingrepen zich beperkten tot het ophogingspakket, werd op deze locatie
geen vervolgonderzoek aanbevolen.97 Op de Gaagweg 12 is in 2001 een boerderij
gesloopt. Op deze locatie zijn geen oudere funderingsresten gevonden, dus de
boerderij zal net naast de in dit gebied verwachte huisterp gebouwd zijn geweest.98
Op de geologische kaart van de gemeente Midden-Delfland ligt het zuidelijke deel van
deellocatie 6 op een geul van de Gantel.99 Ten westen van de deellocatie is tijdens een
95
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booronderzoek in de top van de geulafzettingen een bewoningsniveau
uit de IJzertijd en/of de Romeinse tijd gevonden. Mogelijk zijn dus ook in het
zuidelijke deel van de deellocatie archeologische waarden uit de IJzertijd en de
Romeinse tijd aanwezig. Daarna is de geul bedekt geraakt met Laatmiddeleeuwse
dekafzettingen van de Laag van Poeldijk. In het begin van de Late Middeleeuwen zijn
de Gaag en de Zijde uitgegraven en heeft de Gaag als ontginningsbasis gediend.
Mogelijk vormde de geul van de Gantel nog een relatief goede vestigingsgrond want in
het centrale deel van het plangebied is een oude boerderij aanwezig en ten westen
van de Zijde is een huisterp gevormd. Mogelijk is dit ook gebeurd op de
boerderijplaats in het centrale deel van de deellocatie. De locatie van de Zijde en de
secundaire waterloop waarlangs de zuidelijke helft van de deellocatie zich uitstrekt,
zullen waarschijnlijk in de Late Middeeleuwen of Nieuwe tijd in gebruik zijn genomen.
Door inklinking van het omringende landschap zal de kade naast de Zijde en de
waterloop langs het zuidelijke deel van de deellocatie regelmatig opgehoogd zijn
geweest. Waarschijnlijk liggen nu dan ook recente ophogingslagen aan de oppervlakte.

Afb. 25 Uitsnede van de kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 met de locatie van
deellocatie 6
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Afb. 26 Deellocatie 6 op de Bonnekaart van 1877

7.7 Deellocatie 7 (103_2, Commandeurshof 3 te Maasland in
de gemeente Midden-Delfland)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000

100

Afzettingen van Duinkerke IIIa, op oudere Afzettingen
van Duinkerke, op veen, op oudere Afzettingen van
Duinkerke, op veen op Afzettingen van Calais, op veen,
op Afzettingen van Calais (A3.3a). In de huidige
terminologie is dit de Laag van Poeldijk op de Hoekpolder
of Gantel Laag (Laagpakket van Walcheren uit de
Formatie van Naaldwijk) met ingeschakelde veenlagen
van het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van
Nieuwkoop, op het Hollandveen Laagpakket, op het
Laagpakket van Wormer binnen de Formatie van
Naaldwijk met ingeschakelde veenlagen van het
Hollandveen Laagpakket.

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland

Gekarteerd als bebouwd, maar waarschijnlijk GetijInversierug (3K33) of Vlakte van Getij-afzettingen
(2M35)

Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000101

Gekarteerd als bebouwd

102

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

100
101
102

0,1 tot 0,6 m +NAP, de bebouwde kom van Maasland is
opgehoogd

van Staalduinen 1979
Stichting voor Bodemkartering 1983
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
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Digitale paleomeandergordelkaart103

Geen meandergordels gekarteerd

Huidig ruimtelijk beleid

Zie beleidsadvieskaart gemeente Midden-Delfland

Archeologische beleidsadvieskaart gemeente MiddenDelfland (afb. 27)104

Hoge verwachting: maximale verstoringsoppervlakte:50
m². Maximale verstoringsdiepte :0,40 m-mv

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 (afb. 29)

Kade, aanliggende percelen in gebruik als boomgaard of
tuin

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Kade, aanliggende percelen onbebouwd

Bonnekaarten uit de periode tussen 1894 en 1926 (afb.
30)105

Kade, aanliggende percelen in gebruik als boomgaard, in
het zuiden aan weerszijden van de Kerkstraat woningen.

Topografische kaarten uit de periode tussen 1939 en
1995106

Vanaf 1939 aanliggende percelen ten oosten van de
deellocatie bebouwd met woningen.

Afb. 27 Deellocatie 7 op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente
Midden-Delfland
Deellocatie 7 maakt deel uit van de historische kern van Maasland. De oudste
vermelding van Maasland dateert uit 866 n. Chr. Het dorp had toen een andere (nog
onbekende) locatie. Het dorp is in de tweede helft van de 12e eeuw n. Chr. naar de
huidige locatie verplaatst. Hier was toen al een ringdorp uit de Karolingische tijd
aanwezig (Vroege Middeleeuwen).107 Het dorp kwam in de 13e eeuw onder de invloed
van de Duitse Orde. Naast de kerk in het centrum van het dorp werd een
commanderij van de Duitse Orde gebouwd. Dit is in de tweede helft van de 14e eeuw
103
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n. Chr. gebouwd. Omstreeks deze periode zal de huidige Protestante
kerk van Maasland ook haar huidige vorm gekregen hebben. Ten noordoosten van het
complext is in ca. 1550 n. Chr. het zogenaamde Zomerhuis gebouwd. Dit lag direct ten
oosten van de oostelijke ‘uitstulping’ van het deeltracé.108

Afb. 28 Archis-meldingen uit de omgeving van deellocatie 7
In de omgeving van deellocatie 7 zijn de volgende Archis-meldingen aanwezig:
Op ca. 30 m ten westen van de deellocatie is in Archis een vondstlocatie geregistreerd.
Deze vondstlocatie is foutief geplaatst en zou zich ter hoogte van de Kerkstraat
moeten bevinden. Ter hoogte van de Kerkstraat een commanderij van de Duitse orde
uit ca. 1390 n. Chr. gestaan. Deze commanderij is grotendeels gesloopt maar
restanten van het muurwerk zijn nog aanwezig in enkele woningen.109
Op 30 m ten zuiden van de deellocatie is het terrein van de protestante kerk van
Maasland onderzocht door middel van een bureauonderzoek. Omdat een groot deel
van het vloerplan van deze kerk uit de Late Middeleeuwen dateert en in de kerk
vloerverwarming aangelegd zal worden, is in dit bureauonderzoek vervolgonderzoek in
de vorm van een archeologische begeleiding geadviseerd.110 Inmiddels wordt op het
terrein een archeologisch booronderzoek uitgevoerd.111 Op de locatie van de kerk is
ook een melding gedaan van een voormalig AMK-terrein. Hier werd in verband met de
relatief hoge ligging van de kerk een ringwalburcht uit de Vroege Middeleeuwen
verwacht. Inmiddels is dit idee achterhaald en is het waarschijnlijker dat hier een
ringdorp rondom de kerk is ontstaan. Daarom is het terrein ook inmiddels van de AMK
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Bakx 2017
Vondstlocatie 1031362
Archis-zaakidentificatienummer 402801900, Bakx 2017
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afgehaald.112
Op 50 m ten westen van de deellocatie is een archeologisch booronderzoek uitgevoerd
op de Langetaam 3. Uit dit onderzoek bleek dat de geologische opbouw van de locatie
goed bewaard is gebleven, maar dat vanwege het ontbreken van archeologische
indicatoren geen archeologische waarden verwacht werden.113

Afb. 29 Deellocatie 7 op de kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712
Op de geologische kaart van de gemeente Midden-Delfland is op de locatie van de
dorpskern van Maasland een kreekgeul van de Hoekpolder Laag gekarteerd.114
Mogelijk heeft op deze kreekgeul in de IJzertijd bewoning plaatsgehad. De
geulafzettingen zijn weer afgedekt door dekafzettingen van de Gantel Laag in de
IJzertijd en de Laag van Poeldijk in de Late Middeleeuwen. De dorpskern van Maasland,
waar de deellocatie in ligt, is sinds de Vroege Middeleeuwen bewoond geweest. De
Gaag is vermoedelijk uitgegraven in de Late Middeleeuwen en de omringende polders
zijn vanaf de Gaag en vanaf Maasland ontgonnen. De Kerkstraat en de brug over de
Gaag dateren vermoedelijk ook uit de Late Middeleeuwen. Ten oosten van de
deellocatie hebben voornamelijk tuinen gelegen, ook was hier het zogenaamde
Zomerhuis van de Duitse Orde. Vanaf ongeveer 1939 is de oostzijde van de Gaag
bebouwd geweest. Door inklinking van het omringende landschap zal de kade naast
de Gaag regelmatig opgehoogd zijn geweest. Waarschijnlijk liggen nu dan ook recente
ophogingslagen aan de oppervlakte.
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Afb. 30 Deellocatie 7 op de Bonnekaart uit 1894

7.8 Deellocatie 8 (111_1a, Vlaardingsekade 65 te Maasland
in de gemeenten Midden-Delfland en Vlaardingen)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland116
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000

117

115

Dekafzettingen van de Afzettingen van Duinkerke 1, op
veen, op dekzafzettingen van Duinkerke 0, op veen, op
Afzettingen van Calais met ingeschakelde veenlagen
(A3.1). In de huidige terminologie is dit dekafzettingen
van Gantel Laag op de Hoekpolder Laag (Laagpakket van
Walcheren binnen de Formatie van Naaldwijk), met
ingeschakelde veenlagen van het Hollandveen
Laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop, op het
Hollandveen Laagpakket, op het Laagpakket van Wormer
binnen de Formatie van Naaldwijk met ingeschakelde
veenlagen van het Hollandveen Laagpakket.
Ontgonnen veenvlakte (2M46)
Koopveengronden op bagger of verslagen veen,
grondwatertrap II (hVd II)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Dijk met een top op ca. 0,05 m +NAP. Het maaiveld loopt
achter de dijk af naar 2,8 m –NAP.

Digitale paleomeandergordelkaart118

Geen meandergordels gekarteerd

119

Huidig ruimtelijk beleid
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Gras (vastgesteld op 25 juni 2013 door de gemeente
Midden-Delfland): Waarde Archeologie 3 - archeologisch
onderzoek vanaf een oppervlakte van 50 m2 en een
diepte van 40 cm -mv
Archeologische beleidsadvieskaart gemeente MiddenDelfland (afb. 32)120

Hoge verwachting: maximale verstoringsoppervlakte:50
m². Maximale verstoringsdiepte :0,40 m-mv

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712 (afb. 33)

Kade met daarachter bewoningslint, de Zwethmolen

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Idem

Militaire topografische kaart (ca. 1850) en Bonnekaarten
uit de periode tussen 1877 en 1929 (afb. 34)121

Aanliggende percelen inmiddels drooggemalen.
Halverwege de 19e eeuw een watermolen aanwezig
(Zwetwatermolen), vanaf ca. 1877 een stoomgemaal,
alsmede wat lintbebouwing langs de kade.

Topografische kaarten uit de periode tussen 1940 en
1995122

Kade, op aanliggende percelen lintbebouwing aanwezig
(onder meer de boerderijen ‘Halfweg’ in het noorden en
‘Reigershof ‘ in het zuiden).

Afb. 31 Archis-meldingen in de omgeving van deellocatie 8
Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, komt in deze deellocatie het
bodemtype koopveengronden voor. Koopveengronden op bagger of verslagen veen
hebben een 15 tot 20 cm dikke bovengrond van kleiig veen. Dat gaat naar beneden
toe over in verweerd veen en op 30 tot 60 cm –mv op bagger. De baggerlagen in de
ondergrond vormen vaak de organische component van mariene kleilagen
(Afzettingen van Duinkerke 0 of 1). Onder de bagger begint vanaf 120 tot 150 cm –
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mv rietveen of riet-zeggeveen.123

Afb. 32 Deellocatie 8 op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente
Midden-Delfland
In de omgeving van deellocatie 8 zijn de volgende Archis-meldingen geregistreerd:
Op 60 m ten oosten van deellocatie 8 zijn twee archeologische onderzoeken
uitgevoerd; een archeologische begeleiding op de Trekkade 24 (hier zijn geen
gegevens van digitaal gepubliceerd) en een archeologische begeleiding van de
Holierhoekse polder. Hierbij zijn geen archeologische sporen gevonden.124
Op 80 m ten oosten van de deellocatie 8 is een AMK-terrein aanwezig. Dit is een
terrein met een hoge archeologische waarde. In dit terrein worden de resten van een
hofstede uit de Late Middeleeuwen verwacht. Op hetzelfde terrein is ca. 1600 n. Chr.
de boerderij ‘Zonnehoeve’ gebouwd en door de bouw van deze boerderij zijn de resten
van de hofstede vermoedelijk verstoord geraakt. Bij de archeologische begeleiding die
hier in de Holierhoekse Polder is uitgevoerd zijn ter plaatse van de boerderij dan ook
geen archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Wel zijn hier
eerde al enkele Pingsdorf en Paffrath-scherven gevonden. Waarschijnlijk is er dus nog
wel een vondstniveau uit de Late Middeleeuwen aanwezig.125
Op 100 m ten westen van de deellocatie, aan de overzijde van de Vlaardingervaart,
zijn uit de stort van een uitgegraven sloot enkele scherven uit de Late Middeleeuwen
gevonden. Het gaat onder andere uit scherven van Elmpt- Pingsdorf- en Paffrathaardewerk.126
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Deellocatie 8 maakt deel uit van een zone waar eerst dekafzettingen
van de Hoekpolder Laag zijn afgezet en later dekafzettingen van de Gantel Laag. In
het gebied kunnen dus archeologische waarden uit de IJzertijd of Romeinse tijd
aanwezig zijn, al is de kans daarop niet zo hoog als in de gebieden met
geulafzettingen van de Hoekpolder Laag of de Gantel Laag. In de Late Middeleeuwen
is tijdens de grote ontginningen de Vlaardingervaart gegraven en heeft deze vaart als
ontginningsas gediend. Op het kruispunt van de Vlaardingervaart en de Boonervliet is
aan de oostzijde van de Vlaardingervaart een bewoningslint ontwikkeld. Op de kaart
van Kruikius en Kruikius uit 1712 is aan de noordzijde van de deellocatie de
Zwetmolen afgebeeld. De Zwetmolen diende als poldermolen en heeft in de periode
tussen 1578 en 1868 gefunctioneerd.127 Door inklinking van het omringende
landschap zal de kade naast de Vlaardingervaart regelmatig opgehoogd zijn geweest.
Waarschijnlijk liggen nu dan ook recente ophogingslagen aan de oppervlakte.

Afb. 33 Deellocatie 8 op de kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712
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Afb. 34 Deellocatie 8 op de Bonnekaart uit 1877

7.9 Deellocatie 9 (107_1 en B107_2, Kortebuurt 19 en 21a
te Maassluis in de gemeente Maassluis)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland129
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000
131

130

128

Afzettingen van Duinkerke IIIa, op oudere Afzettingen
van Duinkerke, op veen, op oudere Afzettingen van
Duinkerke, op veen op Afzettingen van Calais, op veen,
op Afzettingen van Calais (A3.3a). In de huidige
terminologie is dit de Laag van Poeldijk op de Hoekpolder
of Gantel Laag (Laagpakket van Walcheren uit de
Formatie van Naaldwijk) met ingeschakelde veenlagen
van het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van
Nieuwkoop, op het Hollandveen Laagpakket, op het
Laagpakket van Wormer binnen de Formatie van
Naaldwijk met ingeschakelde veenlagen van het
Hollandveen Laagpakket.
Dijk, 1,5 tot 5 m hoog (D2)
Tochteerdgronden, klei, grondwatertrap II (pMo80 II)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Dijk met een top op 0,1 tot 0,5 m +NAP. Het maaiveld
achter de dijk loopt af tot ca. 2 m –NAP.

Digitale paleomeandergordelkaart132

Geen meandergordels gekarteerd
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van Staalduinen 1979
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Huidig ruimtelijk beleid

Zie archeologische waarden- en verwachtingenkaart
gemeente Maassluis

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart
gemeente Maassluis (afb. 11)
Archeologische maatregelenkaart gemeente Maassluis133

Middelhoge verwachting, archeologisch waardevol gebied
5 (vrijstellingsgrens 100 m² en 40 cm-mv).

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712

Kade, aanliggende percelen niet bebouwd.

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Idem

Bonnekaarten uit de periode tussen 1894 en 1926134

Dijk langs de Boonervliet, onverharde weg langs de
Kortebuurt, nabij de boerderijen ‘Vredebest’ (Kortebuurt
21) en ‘Vliethoff’ (Kortebuurt 21a).

Topografische kaarten uit de periode tussen 1939 en
1995135

Idem, vanaf 1939 op aanliggende percelen langs het
westelijk deel enkele woningen aanwezig.

Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, komt in deze deellocatie het
bodemtype tochteerdgronden voor. Tochteerdgronden liggen op de overgang van de
ruggen naar de kommen. Ze worden gekenmerkt door een 20 cm dikke, zwak
humeuze bovengrond. Plaatselijk komt in de omgeving van Maassluis en Maasland
tussen 40 en 80 cm –mv een veenlaag voor.136

Afb. 35 Archis-meldingen uit de omgeving van de deellocaties 9 en 10
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Visser et al. 2012
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In de omgeving van deellocatie 9 zijn in Archis- de volgende meldingen
geregistreerd:
De zuidzijde van de Boonervliet, op ca. 20 m ten zuidoosten van de deellocatie is
onderzocht door middel van een bureauonderzoek. Hoewel in dit gebied wel mogelijk
archeologische waarden aanwezig zijn; een kreekrug met mogelijke resten uit de
IJzertijd en de Romeinse tijd, de resten van de boerderij De Karperhoeve, zal de
kadeverbetering alleen plaatsvinden in recent opgebrachte lagen en is daarom geen
vervolgonderzoek noodzakelijk.137
Op 25 m ten westen van de deellocatie is een booronderzoek uitgevoerd op de locatie
Sportlaan 1. Hierbij zijn geen archeologische indicatoren of potentiële lagen
aangetroffen. De locatie bleek tot ongeveer 70 cm –mv omgewerkt te zijn geraakt.
Daarom is geadviseerd om hier geen vervolgonderzoek uit te voeren.138
Op 70 m ten zuidoosten van de deellocatie is een locatie onderzocht door middel van
een gecombineerd bureau- en booronderzoek. Dit onderzoek is nog niet afgemeld, dus
er zijn geen onderzoeksresultaten bekend.139
Ten behoeve van een kadeverbetering langs de Zuidbuurt, op ca. 70 m ten zuiden van
deellocatie 9, is een bureauonderzoek opgesteld. Hieruit bleek dat één deel van het
tracé een hoge verwachtingswaarde heeft, namelijk ter hoogte van een voormalige
kreekrug tussen de Zuidbuurt 27 en 33. Hier kunnen mogelijk nog archeologische
waarden uit de IJzertijd of de Romeinse tijd aanwezig zijn. Er is daarom geadviseerd
om deze locatie nader te onderzoeken door middel van een booronderzoek.140
Op 90 m ten noordoosten van de deellocatie is de locatie van een gasleiding
onderzocht. De gasleiding is met een gestuurde boring onder de Boonervliet
aangelegd. Eerst is een gecombineerd bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Hierbij is
aan de westzijde van de Boonervliet een mogelijk bewoningsniveau met puinspikkels
gevonden en aan de oostzijde een boerenpad. Hierna is een archeologische
begeleiding uitgevoerd. Hierbij zijn geen archeologische waarden aangetroffen.141

Afb. 36 Deellocaties 9 en 10 op de kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712
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Deellocatie 9 ligt net ten westen van een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde op de archeologische waarden- en
verwachtingenkaart van de gemeente Maassluis. Waarschijnlijk is in de deellocatie
geen kreekrug gevormd gedurende de Hoekpolder of Gantel fase. Wel is er
waarschijnlijk een pakket met dekafzettingen in deze periode afgezet. Het is daarom
mogelijk dat in de deellocatie archeologische waarden uit de IJzertijd of de Romeinse
tijd aanwezig zijn, al is de kans daarop niet zo hoog als in de omringende gebieden
met geulafzettingen. Gedurende de Late Middeleeuwen is parallel aan de Maasdijk de
ontginningsas van de Kortebuurt ontwikkeld. Haaks hierop is later de Boonervliet
gegraven. Op de kaart van Kruikius en Kuikius uit 1712 zijn aan het westelijke en
noordelijke uiteinde van de deellocatie twee boerderijen afgebeeld. Deze
boerderijplaatsen (de ‘Vliethoff’ en ‘Vredebest’) zijn tot op heden bewoond gebleven.
Door inklinking van het omringende landschap zal de kade naast de Kortebuurt en de
Boonervliet regelmatig opgehoogd zijn geweest. Waarschijnlijk liggen nu dan ook
recente ophogingslagen aan de oppervlakte.

Afb. 37 Deellocaties 9 en 10 op de Bonnekaart van 1894
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7.10
Deellocatie 10 (118_1, noordelijke kade
Boonervliet in de gemeente Maassluis)
Bron

Beschrijving

Geologische Kaart van Nederland, schaal 1:50.000142

Afzettingen van Duinkerke IIIa, op oudere Afzettingen
van Duinkerke, op veen, op oudere Afzettingen van
Duinkerke, op veen op Afzettingen van Calais, op veen,
op Afzettingen van Calais (A3.3a). In de huidige
terminologie is dit de Laag van Poeldijk op de Hoekpolder
of Gantel Laag (Laagpakket van Walcheren uit de
Formatie van Naaldwijk) met ingeschakelde veenlagen
van het Hollandveen Laagpakket binnen de Formatie van
Nieuwkoop, op het Hollandveen Laagpakket, op het
Laagpakket van Wormer binnen de Formatie van
Naaldwijk met ingeschakelde veenlagen van het
Hollandveen Laagpakket.
Het wordt doorsneden door enkele gebieden met
geulafzettingen van de Afzettingen van Duinkerke IIIa,
op oudere afzettingen van Duinkerke (D0.3a). In de
huidige terminologie zijn dit geulafzettingen van het Laag
van Poeldijk) Laagpakket van Walcheren binnen de
Formatie van Naaldwijk op afzettingen van de Hoekpolder
of Gantel Laag (Laagpakket van Walcheren).

Digitale Geomorfologische Kaart van Nederland143
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000

144

Dijk, 1,5 tot 5 m hoog (D2)
Zuidelijke helft: gekarteerd als bebouwd, maar
waarschijnlijk Knippige poldervaaggronden, klei,
profielverloop 3, grondwatertrap V of VI (gMn83C-V/VI)
Noordelijke helft: gekarteerd als bebouwd, maar
waarschijnlijk Tochteerdgronden, klei, grondwatertrap II
(pMo80 II)

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)145

Dijk met een top op 0,1 tot 0,5 m +NAP. Het maaiveld
achter de dijk loopt af tot ca. 2 m –NAP.

Digitale paleomeandergordelkaart146

Pijnackerse meandergordel, actief vanaf ca. 7.400 tot
6.000 v. Chr. (cal.)

Huidig ruimtelijk beleid147

Bestemmingsplan Sluispolder (vastgesteld 27 september
2016 door de gemeente Maassluis): Voornamelijk Waarde
Archeologie 5 (archeologisch onderzoek vanaf 200 m2 en
40 cm -mv) twee maal doorsneden door Waarde
Archeologie 4 (archeologisch onderzoek vanaf 100 m2 en
40 cm -mv)

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart
gemeente Maassluis (afb. 11)

Overwegend middelhoge verwachting, op twee plaatsen
kruist een stroomgordel, daar geldt een hoge
verwachting.
Ter plaatse van middelhoge verwachting: archeologisch
waardevol gebied 5 (vrijstelling tot 200 m² en 40 cmmv), ter plaatse van hoge verwachting: archeologisch
waardevol gebied 4 (vrijstelling tot 100 m² en 40 cmmv).

Archeologische maatregelenkaart gemeente Maassluis148

Kaart van Kruikius en Kruikius uit 1712

Noordelijke kade langs de Boonevliet, aanliggende
percelen niet bebouwd en in gebruik als grasland, in het
zuiden (ter hoogte van de huidige spoorwegovergang)
een boerderij en de Boonersluys

Kadastrale minuutkaart uit de periode tussen 1811 en
1832

Kade, aanliggende percelen onbebouwd. In het zuiden de
Boonesluis

Bonnekaarten uit de periode tussen 1894 en 1926149

Dijk aan de noordzijde van de Boonevliet, in het zuiden
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van Staalduinen 1979
Alterra 2009
Stichting voor Bodemkartering 1983
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
Cohen et al. 2012.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Visser et al. 2015
Bureau Militaire Verkenningen 1894-1926
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de spoorlijn tussen Hoek van Holland en Schiedam en de
sluis.
Topografische kaarten uit de periode tussen 1939 en
1995150

Kade, aanliggende percelen vanaf ca. 1939 in gebruik
voor glastuinbouw, vanaf ca. 1963 voor woningbouw
(noordelijk deel in gebruik als sportpark en zwembad).

Op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, is deze deellocatie gekarteerd als
bebouwd. In het noorden van de locatie komt waarschijnlijk het bodemtype
tochteerdgronden voor en in het zuiden van de locatie knippige poldervaaggronden.
Tochteerdgronden liggen op de overgang van de ruggen naar de kommen. Ze worden
gekenmerkt door een 20 cm dikke, zwak humeuze bovengrond. Plaatselijk komt in de
omgeving van Maassluis en Maasland tussen 40 en 80 cm –mv een veenlaag voor.
Knippige poldervaaggronden bestaan uit een zware kleilaag die op ca. 120 cm –mv
rust op kalkrijk materiaal (zand of klei). De humeuze bovengrond van dit bodemtype
is 10 tot 25 cm dik.151
In de omgeving van deellocatie 10 zijn in Archis de volgende zaken geregistreerd:
Direct ten noordwesten van deellocatie 10, ter hoogte van de woonwijk SluispolderOost, zijn ten behoeve van de vervanging van riolering twee archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Eerst is een bureauonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek
zijn enkele zones met een hoge archeologische verwachtingswaarde aangewezen
vanwege mogelijk aanwezige archeologische waarden uit de IJzertijd, Romeinse tijd,
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.152 In een deel van het onderzochte gebied is langs
de Jan Steenstraat en Ruysdaelstraat een archeologische begeleiding uitgevoerd.
Hierbij zijn geen archeologische waarden aangetroffen omdat de bodem al verstoord
was geraakt door de aanleg van riolering.153
Op ongeveer 20 m ten zuidoosten van de deellocatie aan de overzijde van de
Boonervliet, is een grootschalig proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van de
aanleg van het recreatiegebied Maassluis-Oost. In dit gebied waren al eerder
grootschalige karteringen uitgevoerd. Hierbij zijn langs de Boonervliet drie
vindplaatsen gevonden; een losse vondst van een stuk Belgisch-Grijs-aardewerk uit
de Midden-Romeinse tijd in het noorden van het gebied154, enkele scherven uit de Late
Middeleeuwen wat meer naar het zuiden155 en een groot aantal aardewerkfragmenten
en een munt uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd bij het zuiden van deellocatie
10.156 Bij het proefsleuvenonderzoek zijn enkele al bekende vindplaatsen uit de
Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen nader onderzocht en zijn ook twee nieuwe
vindplaatsen gevonden uit de IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen. De proefsleuven
zijn niet in de nabijheid van de Boonervliet en de deellocatie 10 uitgevoerd.157
Op ongeveer 50 m ten noordwesten van deellocatie 10 zijn in de Brouwersstraat
fragmenten aardewerk en een spinklos uit de Romeinse tijd gevonden. De context van
deze vindplaats is niet vermeld in Archis.158
Op ongeveer 50 m ten noordwesten van de deellocatie is ter hoogte van de Sportlaan
een AMK-terrein aanwezig. Hier is een kleine opgraving uitgevoerd nabij de
Doelmanhoeve die uit de 10e of 13e eeuw dateert. In de ondergrond zijn enkele
sporen en een vondstcomplex uit de IJzertijd of de Romeinse tijd gevonden. In de
Vroege Middeleeuwen heeft er een boerderij gestaan. Er is een muntfibula uit ca. 900
150
151
152
153
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155
156
157
158

Topografische Dienst Nederland
Vos 1984
Archis-zaakidentificatienummer
Archis-zaakidentificatienummer
Vondstlocatie 1104576
Vondstlocatie 1057223
Vondstlocatie 1066014
Archis-zaakidentificatienummer
Vondstlocatie 1085521

1938-1995
2430115100, Visser et al. 2014
2480385100

2038968100, Flamman et al. 1999
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n. Chr. gevonden. In de Late Middeleeuwen is door regelmatige
ophoging een huisterp ontstaan. Door de latere ophoging zijn de archeologische
sporen in het complex zeer goed bewaard gebleven, zo zijn ook artefacten van
organische aard nog aangetroffen.159
Deellocatie 10 bevindt zich in een gebied waar waarschijnlijk de Pijnackerse
meandergordel actief is geweest. In de top van de afzettingen van deze stroomgordel
kunnen archeologische waarden uit het Mesolithicum aanwezig zijn. In de deellocatie
zijn tijdens de afzetting van de Hoekpolder Laag enkele kreekgeulen actief geweest.
De deellocatie wordt doorkruist door twee fossiele kreekgeulen. Deze kreekgeulen zijn
na de sedimentatie in de IJzertijd minder snel ingeklonken dan het omringende gebied
en hadden daarom in de daaropvolgende periodes een relatief hoge ligging. Op de
kreekgeul in het centrale deel zijn archeologische resten uit de IJzertijd tot en met de
Vroege Middeleeuwen gevonden. Op de kreekgeul ter hoogte van de Pieter de
Hoochstraat is een spinklos en enkele aardewerkfragmenten uit de Romeinse tijd
gevonden. Uit een proefsleuvenonderzoek dat ten oosten van de Boonervliet is
uitgevoerd bleek dat het gebied buiten de kreekruggen voornamelijk als
landbouwgebied in gebruik was.
De afzettingen van de Hoekpolder Laag zijn waarschijnlijk tijdens een grootschalige
overstroming bedekt geraakt met de afzettingen van de Laag van Poeldijk in de Late
Middeleeuwen. Daarna is het gebied ontgonnen vanaf de Maasijk en de parallel
daaraan gecreëerde ontginningsas van de Kortebuurt en de Zuidbuurt. De Boonervliet
is later gedurende de Late Middeleeuwen gegraven. Na de aanleg van de Boonervliet
heeft de deellocatie als kade gediend. Door inklinking van het omringende landschap
zal de kade naast de Boonervliet regelmatig opgehoogd zijn geweest. Waarschijnlijk
liggen nu dan ook recente ophogingslagen aan de oppervlakte.

8

Gespecificeerde archeologische verwachting

In de verschillende deellocaties kunnen op meerdere niveaus archeologische waarden
aanwezig zijn.
Mogelijk is in de ondergrond van het gebied nog een potentieel archeologisch niveau
in de top van het Pleistocene oppervlak aanwezig gebleven. Het is mogelijk dat in de
top van de afzettingen van het Pleistocene rivierdal of in de daar ontwikkelde
rivierduinen nog resten aanwezig zijn van een jachtkamp uit het Laat-Paleolithicum of
Vroeg-Mesolithicum. Vanaf het begin van het Holoceen kreeg de zee steeds meer
invloed op het gebied en werden de gebieden met gunstige woonplaatsen beperkt. Dit
niveau bevindt zich inmiddels op grote diepte.
Mogelijk hebben op de stroomruggen van fossiele stroomgordels zoals de Delfste
stroomgordel in deellocatie 4 en de Pijnackerse stroomgordel in deellocatie 10 nog in
het Mesolithicum bewoning plaatsgehad. Een eventuele nederzetting zal waarschijnlijk
de vorm van een klein jacht- of extractiekamp hebben gehad. Ook dit niveau ligt
inmiddels op grote diepte (ca. 11 m –mv).
In het noorden van het gebied vond vanaf ca. 5.500 v. Chr. de vorming van een vaste
kustlijn plaats. Mogelijk zijn in de deellocaties 4 en 5 nog kleine strandwallen
aanwezig van de Laag van Ypenburg. De in dit gebied gevormde strandwallen zijn in
het Neolithicum bewoond geweest. Waarschijnlijk is dit niveau bedekt geraakt met
latere zeeafzettingen en veen en bevindt het zich op ca. 3 tot 4 m –mv.
De kustlijn breidde zich hierna steeds in westelijke richting uit en in het rustige milieu
achter de kustlijn kon veenvorming plaatsvinden. Er vonden echter nog wel grote
zeeinbraken plaats. In de periode tussen 2.750 en ca. 500 v. Chr. was in het zuiden
159
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van het gebied een systeem van kreekgeulen actief wat nu de
Hoekpolder fase genoemd wordt. Hierbij zijn in de deellocaties 7 en 10 kreekgeulen
actief geweest en zijn in het zuidelijke gedeelte van het gebied dekafzettingen afgezet.
Vanaf ca. 500 tot 200 v. Chr. vond de vorming van het Gantel-systeem plaats. Hierbij
zijn kreekgeulen in de deellocaties 1, 4 en 6 afgezet en zijn in een groot deel van het
gebied dekafzettingen van de Gantel Laag afgezet. De kreekgeulen hadden door
inklinking van het omringende landschap een relatief hoge ligging en werden dus
intensief gebruikt als woongrond. In deze gebieden is dus grote kans op de
aanwezigheid van agrarische nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd en in
mindere mate voor huisplaatsen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De
omringende gebieden met dekafzettingen werden in grote mate gebruikt als
landbouwgrond. Na de Romeinse tijd vond een grootschalige vernatting en vorming
van veen plaats en is de bevolkingsdichtheid significant afgenomen.
Gedurende de Late Middeleeuwen nam de bevolkingsdruk echter toe en heeft men het
gebied grootschalig ontgonnen. In deze periode zijn grote watergangen gegraven
zoals de Gaag, de Zijde, de Vlaardingervaart, de Harnasch-wetering, de Look en de
Boonervliet en werd het landschap vanaf deze ontginningsassen ontgonnen. Langs de
meeste ontginningsassen ontstond gedurende de Late Middeleeuwen lintbebouwing.
De meeste kades in de deellocaties dateren dus oorspronkelijk uit de Late
Middeleeuwen. Een uitzondering is de watergang bij deellocatie 5, deze is pas in de
20e eeuw aangelegd. Door inklinking van het omringende landschap was het echter
noodzakelijk om deze kades steeds meer op te hogen. Waarschijnlijk bevinden zich
dan ook nu recente ophogingspakketten dicht onder de oppervlakte.

8.1 Effect van de voorgenomen ingreep op de verwachte waarden
De voorgenomen werkzaamheden zullen niet of nauwelijks effect hebben op de
verwachte archeologische waarden, ongeacht de aard en diepte hiervan. Bij de
voorgenomen werkzaamheden wordt namelijk niet ontgraven, maar grond (tot enkele
decimeters) opgebracht. Het pakket opgebrachte grond is echter niet dik genoeg om
schade aan archeologische waarden door verdrukking te laten ontstaan, noch heeft de
ophoging een voor eventueel aanwezige archeologische waarden negatieve invloed op
de grondwaterspiegel. De plaatselijk aan te brengen damwanden zullen door slaan of
drukken worden aangebracht tot een diepte van maximaal 10 meter. De verstoring die
hierdoor kan ontstaan, is zeer plaatselijk en is lijnvormig, waardoor deze qua
oppervlakte verwaarloosbaar is.

8.2 Conclusie
Zijn er mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig?
In de deellocaties kunnen op meerdere niveaus archeologische waarden aanwezig zijn.
Zo is in het hele onderzoekgebied mogelijk nog het oppervlak van het Pleistocene
landschap aanwezig met in de top daarvan archeologische waarden uit het LaatPaleolithicum. Mogelijk zijn de voormalige stroomruggen van de Delfste stroomgordel
(deellocatie 4) en de Pijnackerse stroomgordel (deellocatie 10) nog archeologische
waarden uit het Mesolithicum aanwezig. Mogelijk zijn in het noorden van het gebied
(deellocaties 4 en 5) kleine strandwallen gevormd en mogelijk zijn daar nog resten
van bewoning uit het Neolithicum op aanwezig. In het zuiden van het gebied zijn
enkele fossiele stroomgordels aanwezig van de Hoekpolder Laag, die tot de IJzertijd
afgezet kunnen zijn (deellocaties 7 en 10). Op deze geulen en op de kreekgeulen van
de hieropvolgende Gantel Fase (deellocaties 1, 4 en 6) kunnen zich archeologische
waarden uit de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen bevinden. Alle
deellocaties behalve deellocatie 5 strekken zich uit langs in de Late Middeleeuwen
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aangelegde ontginningsassen of belangrijke waterlopen. In deze
gebieden kunnen nog archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd
aanwezig zijn.
Als er mogelijke archeologische waarden aanwezig zijn;
Worden de verwachte archeologische waarden bedreigd door het uitvoeren van de
voorgenomen ingreep in het plangebied?
De in de deellocaties verwachte archeologische waarden zullen niet verstoord worden
door het opbrengen van een 20 tot 40 cm dik kleipakket. Er kan wel een verstoring
plaatsvinden door het aanbrengen van een damwand, maar aangezien de damwand in
de grond gedrukt zal worden en niet uitgegraven betreft het hier een in ruimtelijk
opzicht zeer beperkte verstoringsoppervlakte. Een eventuele archeologische
vindplaats zal dus nog goed bewaard blijven.
Is het plangebied voldoende onderzocht?
Omdat in de deellocaties geen graafwerkzaamheden plaatsvinden en de mogelijk nog
aanwezig archeologische waarden zoveel mogelijk in situ bewaard blijven zijn de
deellocaties inmiddels voldoende onderzocht. De volgende deelvraag is daarom niet
van toepassing.
Als de mogelijke archeologische waarden bedreigd worden en het plangebied nog niet
voldoende is onderzocht;
Welke vorm van archeologisch onderzoek is de beste manier om de aanwezigheid van
archeologische waarden en hun ligging, aard en datering voldoende te kunnen
bepalen om tot een selectiebesluit te komen?
Niet van toepassing.

9

Advies

IVO·B, Allround Archeologie, adviseert om ten behoeve van de voorgenomen
bodemingrepen geen vervolgonderzoek uit te voeren. Er kunnen echter nog
archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn. Als in het plangebied
archeologische resten aangetroffen worden is het verplicht deze te melden bij het
bevoegde overheid, zoals aangegeven in paragraaf 5.4 van de Erfgoedwet.
Na het beoordelen van dit rapport zal de bevoegde overheid een selectiebesluit nemen.
Het is mogelijk dat de bevoegde overheid hierin afwijkt van het in het
bureauonderzoek gegeven advies.
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Overzicht van de archeologische perioden
Periode
Paleolithicum

Mesolithicum

Neolithicum

Bronstijd

IJzertijd

Romeinse tijd

Middeleeuwen

Vroeg

Eind
250.000 BP

Midden

250.000 BP

35.000 v. Chr.

Laat

35.000 v. Chr.

9.700 v. Chr.

Vroeg

9.700 v. Chr.

8.400 v. Chr

Midden

8.400 v. Chr

6.450 v. Chr

Laat

6.450 v. Chr

5.300/4.900 v. Chr.

Vroeg

5.300/4.900 v. Chr. 4.200 v. Chr.

Midden

4.200 v. Chr.

2.850 v. Chr.

Laat

2.850 v. Chr.

2.000 v. Chr.

Vroeg

2.000 v. Chr.

1.800 v. Chr

Midden

1.800 v. Chr

1.100 v. Chr

Laat

1.100 v. Chr

800 v. Chr.

Vroeg

800 v. Chr.

500 v. Chr.

Midden

500 v. Chr.

250 v. Chr.

Laat

250 v. Chr.

15 v. Chr.

Vroeg

15 v. Chr.

70 n. Chr.

Midden

70 n. Chr.

270 n. Chr.

Laat

270 n. Chr.

450 n. Chr.

A 450 n. Chr.

525 n. Chr.

B 525 n. Chr.

725 n. Chr.

C 725 n. Chr.

900 n. Chr.

D 900 n. Chr.

1050 n. Chr.

A 1050 n. Chr.

1250 n. Chr.

B 1250 n. Chr.

1500 n. Chr.

A

1500 n. Chr.

1650 n. Chr.

B

1650 n. Chr.

1850 n. Chr.

C

1850 n. Chr.

heden

Vroeg

Laat
Nieuwe Tijd

Begin
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