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  B&G rapport 1056   
  Versie 1. (concept) 

SAMENVATTING: 
 

In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de 
Graaf bv, onderdeel van de IDDS-groep, een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd op de locatie Voorweg te Oostvoorne, gemeente 
Westvoorne. Op basis van het Programma van Eisen, dat door BOOR is opgesteld, werden in het 
gehele plangebied archeologische resten verwacht uit de  Romeinse tijd, Late Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd. Resten uit de  Romeinse tijd werden verwacht in Afzettingen van Duinkerke I, terwijl 
resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in duinafzettingen of Afzettingen van Duinkerke III 
werden verwacht. Langs de Voorweg en de Molendijk werden mogelijke resten van laatmiddeleeuwse 
dijken verwacht. 

Naar aanleiding van het verkennend booronderzoek bleek, dat de bodem is opgebouwd volgens de 
verwachting die op basis van het PvE was opgesteld. In vrijwel het gehele plangebied komen 
Afzettingen van Duinkerke I voor. In een boring in het zuiden van het plangebied is een fragment 
steenkool aangetroffen, dat vanwege de ligging in deze laag vermoedelijk van Romeinse ouderdom 
is. In verschillende boringen verspreid over het plangebied zijn indicatoren gevonden die wijzen op de 
aanwezigheid van archeologische resten uit de Late Middeleeuwen, zoals een fragment Paffrath 
aardewerk en een fragment vermoedelijk kogelpot aardewerk. Resten van de dijken zijn langs de 
Voorweg en de Molendijk niet gevonden, maar de kans dat zich langs deze wegen bewoningsresten 
bevinden uit de  Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd is wel verhoogd ten opzichte van de rest van 
het plangebied. De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om zones aan te wijzen 
die vrijgesteld kunnen worden voor nader onderzoek. In het gehele plangebied kunnen 
bewoningsresten voorkomen uit de Romeinse tijd, de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. 

Op basis van het verkennende booronderzoek wordt geadviseerd een karterend vervolgonderzoek uit 
te voeren om eventuele archeologische resten in kaart te brengen. Omdat van de genoemde 
perioden grondsporen worden verwacht, lijkt een proefsleuvenonderzoek de meest geschikte 
methode deze resten te karteren. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de 
Graaf bv, onderdeel van de IDDS-groep, een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd op de locatie Voorweg te Oostvoorne, gemeente 
Westvoorne. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in september 2010. De aanleiding voor dit 
onderzoek is een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de nieuwbouw van woonhuizen, de 
aanleg van een waterpartij en de uitbreiding van de bestaande begraafplaats. Het totale bouwvlak 
heeft een omvang van ongeveer 3,8 hectare waarbij de woningen onderheid zullen worden. Het water 
heeft een oppervlak van circa 4400 m². De uitbreiding van de begraafplaats beslaat ongeveer 1200 
m2. Op het moment dat onderhavig onderzoek werd uitgevoerd, waren de verstoringsdiepten nog 
onbekend. Aangenomen wordt, dat de graafwerkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling 
zullen zorgen voor een bodemverstoring tot een diepte van maximaal circa 500 cm beneden 
maaiveld. De kans bestaat dat eventueel aanwezige archeologische waarden hierdoor verstoord dan 
wel vernietigd zullen worden.  

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het veldonderzoek is het 
toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast wordt inzicht 
verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze vormeenheden 
van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in het verleden. Op 
basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het plangebied worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor vervolgonderzoek. Om deze 
doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een antwoord gegeven: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied en wat is de  diepteligging ervan? 

 Wat is de diepteligging van eventueel aanwezige archeologische waarden? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.1 (Centraal College van Deskundigen 2006) 
en het door Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) opgestelde 
Programma van Eisen (Talle-Burger 2010). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 



 

   

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied en huidig landgebruik 

De ligging van het her in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in bijlage 1. Het 
plangebied ligt in het zuiden van Oostvoorne, aan de rand van de bebouwde kom, en heeft min of 
meer de vorm van een driehoek. De noordoostelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de 
Voorweg. In het noorden grenst het plangebied aan een begraafplaats. De oostelijke grens wordt 
gevormd door perceelsgrenzen en de zuidelijke grens bestaat uit de Molenweg en de Hoefweg, die 
elkaar aan de rand van het meest zuidelijke puntje van het plangebied kruisen. De exacte ligging en 
contouren van het plangebied zijn nader weergegeven in bijlage 3 en figuur 1.  

Ten tijde van het veldonderzoek was het noordelijke deel van het plangebied deel bebouwd met een 
woonhuis en een vestiging van een bouwmarkt van Formido en deels in gebruik als oprit en 
parkeerplaats. Het zuidelijke deel van het plangebied was grotendeels in gebruik als weiland. Tussen 
het noordelijke en het zuidelijke deel van het plangebied liep een sloot. Het landgebruik is te zien in 
figuur 1. 

 

 Figuur 1: Locatie van het plangebied  (Bron: maps.google.nl) 



 

   

2. Vooronderzoek 

 
Door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) is een 
beknopt bureauonderzoek uitgevoerd en beschreven in het PvE. Dit PvE is als bijlage 10 bijgevoegd 
aan dit rapport. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het beknopte bureauonderzoek.  

2.1. Resultaten beknopt bureauonderzoek van BOOR 

Het plangebied ligt in een gebied dat een dynamische landschappelijke ontwikkeling heeft gehad 
tijdens het Holoceen. De Pleistocene afzettingen bestaan uit rivierafzettingen van de Rijn en de  
Maas, behorende tot de Formatie van Kreftenheije en liggen op circa 20 meter diepte (Van 
Staalduinen 1979; De Mulder et al., 2003).  

Het Holoceen, de huidige geologische periode die circa 10.000 jaar geleden is begonnen, wordt 
gekenmerkt door een grootschalige zeespiegelstijging. Deze begon als gevolg van het afsmelten van 
ijskappen sinds de laatste ijstijd. Vanaf circa 8.000 jaar geleden tot circa 5.000 jaar geleden was deze 
zeespiegelstijging zeer snel. Het Noordzeebekken liep deels onder water. In het gebied dat nu West-
Nederland is, ontstond een veenpakket als gevolg van de stijging van de grondwaterspiegel. Dit 
veenpakket wordt in de nomenclatuur van Zagwijn (1975) Basisveen genoemd, behorende tot de 
Westlandformatie. Door De Mulder et al. (2003) wordt dit veenpakket beschreven als Formatie van 
Nieuwkoop, Basisveen Laag.   

In het Atlanticum, vanaf circa 8.000 tot 5.000 jaar geleden begon de zeespiegel als gevolg van het 
smelten van de ijskappen snel te stijgen. Grote delen van het Noordzeebekken verdronken en de 
kustlijn verplaatste zich oostwaarts in de richting van de huidige kustlijn en verder landinwaarts. Rond 
circa 6.000 jaar geleden lag het hele West-Nederlandse kustgebied onder de zeespiegel (Van 
Staalduinen 1979). In deze tijd ontstonden de eerste strandwallen. Deze fungeerden als kustbarrière, 
waarachter een rustig, lagunair milieu ontstond. Onder deze rustige omstandigheden ontwikkelde zich 
een gebied met wadden en kwelders, waarin zand en klei werden afgezet. Sedimenten die in deze 
periode zijn afgezet, worden gerekend tot de  Afzettingen van Calais (Zagwijn 1975).  

Rond 5.000 jaar geleden was de zeespiegelstijging sterk verminderd en de kust had zich naar het 
westen uitgebreid. Het plangebied lag in een zoet milieu, waarin de grondwaterspiegel steeg. Er 
ontstond een groot moerasgebied, dat zich uitstrekte over bijna geheel West-Nederland. Op de meest 
vochtige plaatsen groeide vooral riet, terwijl op de drogere plaatsen bos ontwikkelde. Omdat het 
plantaardige materiaal niet kon verteren vanwege de vochtige omstandigheden begon veen te 
groeien. Dit veen wordt gerekend tot het Hollandveen (Zagwijn 1975). De veenvorming zette door tot 
ongeveer 1500 jaar voor Chr.  

Daarna begon tijdens het Subatlanticum de monding van de  Maas een heel belangrijke rol voor de 
ontwikkeling van het plangebied. De veenvorming stopte, doordat de zeespiegel nog maar weinig 
steeg. Als gevolg van stormen op zee kon het water via de monding van de Maas het land 
binnendringen door kreken, die ontstonden door overstroming van de oevers van de Maas. In de 
kreken heeft erosie plaatsgevonden van de onderliggende afzettingen. Een periode van een 
toegenomen intensiteit van stormen wordt een transgressiefase genoemd. De sedimenten die tijdens 
deze transgressiefasen zijn afgezet, worden gerekend tot de Afzettingen van Duinkerke 0, I, II en III 
(Zagwijn 1975). Tijdens de Duinkerke 0 transgressiefase zijn grote kreken in het 
Maasmondingsgebied ontstaan (omstreeks 1500 vóór Chr.; Van Staalduinen 1979), die het 
onderliggende Hollandveen en eventueel de daaronder liggende Afzettingen van Calais gedeeltelijk of 
helemaal hebben geërodeerd. In de geulen zijn zandige sedimenten afgezet en in het achterland 
kleiige sedimenten. Na een rustige periode, waarin veenvorming heeft plaatsgevonden, werd de 
zeeinvloed rond 300 vóór Chr. weer groter (Zagwijn 1979). De geulen van de Duinkerke I 
transgressiefase gebruikten gedeeltelijk de restgeulen van de Duinkerke 0 transgressiefase. Na een 
relatief lange periode van rust was rond 1200 na Chr. een nieuwe fase, waarin inbraken vanuit zee 
sediment op het land hebben gebracht. Deze Duinkerke III transgressiefase heeft een regelmatige, 
dunne laag zandige klei afgezet (Van Staalduinen 1979). 



 

   

De transgressiefasen werden afgewisseld met perioden van rustige omstandigheden, waarin mogelijk 
veen in het gebied werd gevormd, dat tot het Hollandveen wordt gerekend.  

Volgens de geologische kaart komen in de meest noordelijke hoek van het plangebied, op het terrein 
van de Formido, Afzettingen van Calais voor op een diepte van 3 tot 5 meter onder het maaiveld 
(Rijks Geologische Dienst 1972: Bijkaarten behorende bij de Geologische Kaart van Nederland). In 
het overige deel van het plangebied zijn de Afzettingen van Calais geërodeerd door geulen uit de 
Duinkerke 0-periode, al dan niet bedekt door geulafzettingen uit de Duinkerke I transgressiefase. 
Hierboven ligt een pakket veen, behorende tot het Hollandveen. Het geheel wordt afgedekt door een 
pakket dekafzettingen van de Afzettingen van Duinkerke IIIb en eventueel een laag duinzand van 
minder dan 2 meter dik.  

2.2. Archeologie 

Binnen het plangebied zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en 
geen eerdere onderzoeken uitgevoerd. In het onderzoeksgebied, dat een gebied beslaat van circa 
1000 meter rondom het plangebied, zijn echter wel archeologische waarden bekend.  

Volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is het plangebied in een gebied 
met een middelhoge trefkans op archeologische waarden. De Archeologische Waarden- en 
Beleidskaart (AWK) van de gemeente Westvoorne geeft het plangebied weer in een zone met een 
redelijk hoge tot hoge archeologische verwachting. Daarbij moeten de resten worden verwacht op 
een diepte vanaf circa 80 cm onder het maaiveld. Aan de randen van het plangebied komen 
vermoedelijk twee dijken voor. Op deze dijken geldt volgens de AWK een zeer hoge verwachting, 
waarbij de  resten vanaf het maaiveld worden verwacht. 

De meeste archeologische waarden binnen het onderzochte gebied bevinden zich in een zone op 
een afstand van circa 900 meter ten noorden tot noordoosten van het plangebied. In deze zone liggen 
drie terreinen die op de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) zijn aangegeven als terrein van 
zeer hoge archeologische waarde.  

Op een afstand van circa 890 meter ten noorden van het plangebied zijn op een klein duin 
fundamenten van de 14e eeuwse vuurtoren “Mildenburg” gevonden (AMK-terrein 4.078, ARCHIS-
waarnemingen 24.680 en 420.691). Deze vuurtoren was een belangrijke wegwijzer voor de 
scheepvaart en volgens de melding in ARCHIS een uniek exemplaar, omdat de uitvoering ervan 
afwijkt van andere type vuurtorens. De vuurtoren is gebouwd op een houten voorganger uit 1280. In 
de vuurtoren zijn tevens diverse resten gevonden uit de Late Middeleeuwen, waaronder woonlagen 
uit beide fasen van de vuurtoren, laatmiddeleeuws aardewerk (kogelpot, andenne, (grijsbakkend) 
gedraaid aardewerk en steengoed) en Nieuwe tijd aardewerk (roodbakkend geglazuurd grape 
aardewerk uit 1500-1650).  

Op een afstand van circa 770 meter ten noordoosten van het plangebied liggen, tevens op een duin, 
resten van funderingen van muurwerk van een cirkelvormige burcht, de zogenaamde Jacobaburcht 
(AMK-terrein 4.076; ARCHIS-waarnemingen 24.683 en 403.941, onderzoeksmelding 13.545). Het 12e 
tot 13e eeuwse mottekasteel met slotgracht was in leen van Jacoba van Beieren en later in eigendom 
van Karel de Stoute. De resten van de ruïne zijn in 1934 deels opgegraven, maar het grootste 
gedeelte ligt er nog. Het terrein heeft een zeer hoge archeologische waarde vanwege de hoge 
zeldzaamheid en informatiewaarde, alsmede de historische en herinneringswaarde en hoge gaafheid. 
De gevonden resten bestaan uit een vierkante donjon, die omgeven was door een 8-hoekige 
ringmuur met twee torens. Deze waren omgeven door een natte gracht. De donjon is gedateerd in de 
tweede helft van de twaalfde eeuw en de voorburcht in de 13e/14e eeuw. Vermoedelijk hebben op het 
terrein van de voorburcht diverse gebouwen gestaan, waaronder woonhuizen, een ridderzaal en 
administratieve gebouwen, maar dit terrein is nog niet onderzocht. Direct ten westen en noorden van 
dit AMK-terrein zijn resten gevonden van diverse gebouwen die behoorden bij de burcht, waaronder 
een kapel, een kerkhof, een brouwerij en een bakhuis (AMK-terrein 8762, ARCHIS-waarneming 
417.330, vondstmelding 405.524, onderzoeksmelding 24.201). Ook aan dit terrein is een zeer hoge 
archeologische waarde toegekend vanwege de historische en herinneringswaarde en de hoge 
zeldzaamheid en informatiewaarde van de diverse restanten.  



 

   

Rondom de bovengenoemde AMK-terreinen (4.076, 4.078 en 8.762) zijn bij diverse onderzoeken 
resten gevonden uit de Late Middeleeuwen B tot Nieuwe tijd A (1250-1650 na Chr.). Tussen de 
resten van de vuurtoren en die van het kasteel in zijn op een afstand van circa 900 meter ten noorden 
van bij een booronderzoek resten uit de Late Middeleeuwen gevonden. Deze resten bestaan uit 
puinbrokjes, mortel en een fragment baksteen en 14e eeuws roodbakkend aardewerk en zijn 
gevonden in een laag licht humeus, heterogeen zand in kwelderafzettingen. Ook op een afstand van 
circa 920 meter ten noordoosten van het plangebied zijn resten uit de Late Middeleeuwen gevonden 
(ARCHIS-waarneming 23.472). Deze resten bestaan uit baksteen en aardewerk uit de  13e-14e eeuw. 
Bij de gereformeerde kerk aan de Rialaan, circa 600 meter ten noordoosten van het plangebied, is 
met een metaaldetector een laatmiddeleeuwse loden zegel gevonden uit de tijd van paus Benedictus 
XII is geweest (ARCHIS-waarneming 16.902, vondstmelding 403.870, onderzoeksmelding 19.827). 

Verder zijn buiten de bovengenoemde zone enkele archeologische waarden aanwezig in het 
onderzochte gebied. Ten zuidwesten van het plangebied, op een afstand van circa 350 meter, is bij 
een booronderzoek een fragment van een laat 15e eeuwse kookpot gevonden (ARCHIS-waarneming 
415.206). Deze vondst bevond zich op een dunne laag duinzand op kwelder- en getijafzettingen. Ook 
ten oosten van het plangebied, op een afstand van 360 meter, zijn bij een booronderzoek resten 
gevonden, bestaande uit grondsporen, een brok steen, baksteen en houtskool (ARCHIS-waarneming 
404.052, onderzoeksmelding 15.546). Deze resten zijn volgens ARCHIS gedateerd in de Late 
Middeleeuwen. Bij proefsleuvenonderzoek hierop volgend zijn bewoningssporen uit de late 13e tot 
late 14e eeuw gevonden (vondstmelding 405.918, onderzoeksmelding 22.916). De sporen bestaan uit 
een systeem van verkavelingsloten en paaltjes die waarschijnlijk als perceelsafscheidingen hebben 
gediend. De resten zijn gewaardeerd als niet behoudenswaardig. Op circa 130 meter ten noorden van 
het plangebied zijn bij een slootkantkartering scherven Romeins aardewerk gevonden (ARCHIS-
waarneming 417.186).  

Andere onderzoeken binnen een straal van circa 1000 meter rondom het plangebied bestaat uit 
bureau- en/of booronderzoeken, op basis waarvan geen vervolgonderzoek is geadviseerd als gevolg 
van het ontbreken voor archeologische indicatoren (onderzoeksmeldingen 10.403, 15.404, 15.544, 
18.930, 6.914, 12.966, 17.480, 19.527, 23.167 en 13.156). Van het bureauonderzoek van 
onderzoeksmelding 13.156 zijn in ARCHIS nog geen resultaten bekend. 

Samengevat kan worden gezegd dat de meeste archeologische resten die in de omgeving zijn 
gevonden in de Late Middeleeuwen dateren en enkele uit de Romeinse tijd.  

2.3. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

In het PvE (bijlage 10) wordt de bewoningsgeschiedenis van Oostvoorne beschreven. Oostvoorne ligt 
in de ringpolder Goudhoek, die rond 1100 na Chr. is drooggelegd door ringdijken aan te leggen. 
Langs de westelijke en zuidwestelijke grens van het plangebied lopen mogelijk twee dijken uit deze 
periode (de Voorweg en de Molendijk). Historische bewoningsresten moeten vooral langs deze dijken 
worden gezocht. 

De oudste geraadpleegde kaart waarop het plangebied is weergegeven is de kadastrale minuut uit 
het begin van de negentiende eeuw (1811-1830; bijlage 6). Hierop is in het noorden van het 
plangebied een kleine schuur aangegeven (op perceel 395), die behoort tot het woonerf van perceel 
396. Dit woonerf valt net buiten het plangebied. De locatie van de schuur ligt in het westen van het 
smalle perceel dat ten zuiden van de locatie van de Formido van de Voorweg in het oosten naar de  
begraafplaats in het westen loopt (zie bijlage 3). Volgens de tabel behorende bij de kadastrale minuut 
waren de percelen in het noorden van het plangebied, wat nu het terrein van de Formido is, en in het 
zuidwesten, in gebruik als boomgaard en bossage, terwijl de percelen in het zuidoosten in gebruik 
waren als weiland. De perceelsgrenzen zijn sinds het begin van de 19e eeuw niet veel veranderd, 
behalve dat enkele percelen zijn gecombineerd. De begraafplaats ten noordoosten van het 
plangebied is op de militaire topografische kaart uit 1850 voor het eerst te zien. Hiervoor was dit 
gebied in gebruik als boshakhout en weiland (watwaswaar.nl). Langs de  Molendijk heeft halverwege 
de negentiende eeuw een klein gebouw gestaan, dat in 1892 weer was verwijderd. Gezien de functie 
van boomgaard of hakhout in die tijd was het gebouw waarschijnlijk een schuur, behorende bij een 
woonhuis direct ten oosten van het plangebied. De huidige paardenstal langs de Hoefweg is voor het 



 

   

eerst te zien op de topografische kaart (schaal 1:50.000) uit 1943. Waarschijnlijk is deze in de dertiger 
jaren of begin jaren ’40 van de twintigste eeuw gebouwd. tussen 1929 en 1943 gebouwd.  

Vooral langs de wegen aan de rand van het plangebied hebben in de loop van de negentiende en 
twintigste eeuw enkele veranderingen plaatsgehad in de  vorm van enkele kleine gebouwen.  

2.4. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek worden archeologische nederzettingsresten uit 
de  Romeinse tijd verwacht in de top van de Afzettingen van Duinkerke I. In en op de Afzettingen van 
Duinkerke III kunnen nederzettingsresten voorkomen uit de Late Middeleeuwen (vanaf het begin van 
de  twaalfde eeuw) en de Nieuwe tijd. In het gehele plangebied kunnen resten van 
perceelscheidingen voorkomen, terwijl de aanwezigheid van eventuele resten van schuren en 
woningen vooral langs de dijken (langs de Voorweg, de Molenweg en de Hoefweg)  worden verwacht.  

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen is er een verkennend 
veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd.  



 

   

3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het veldonderzoek door middel van boringen is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uitsluitend uit een booronderzoek. In het zuidelijke deel van het plangebied, dat in gebruik 
was als weiland, is tevens gezocht naar oppervlaktevondsten aan de randen van sloten.  

3.2. Werkwijze 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de eisen benoemd in het PvE dat is opgesteld door BOOR (zie 
bijlage 10). In het plangebied aan de Voorweg zijn 47 boringen gezet (bijlagen 3 en 4) met een diepte 
van minimaal 3,0 en maximaal 5,0 meter. Deze boringen zijn uitgevoerd in raaien, waarbij de langste 
raai een oriëntatie had van noordoost naar zuidwest. Vier kortere raaien stonden haaks op de 
langste. De afstand van de boringen tussen de  raaien is gemiddeld circa 20 meter, Er is gebruik 
gemaakt van een guts met een binnendiameter van 3 cm. Voor de bovenste decimeters, boven de 
grondwaterspiegel, is een Edelmanboor met een diameter van 10 cm gebruikt.  

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma Boormanager van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) en de  hoogte van het maaiveld (z-waarden) zijn 
ingemeten met behulp van een Total station met ingebouwde GPS. Van de opgeboorde grond zijn 
zogenaamde “vuile lagen” gezeefd over een zeef met maaswijdte 4 mm en onderzocht op de 
aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en 
bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie, geologie en bodemopbouw 

De beschrijving van de opgeboorde grond is grafisch weergegeven in kolommen (bijlage 3). In bijlage 
10 is een geologisch profiel gemaakt van de raai die van het noordwesten naar het zuidoosten door 
het plangebied loopt. De lithologische opbouw van de sedimenten die tijdens het veldonderzoek in het 
plangebied zijn gevonden, kunnen worden ingedeeld in vijf verschillende pakketten. Alle sedimenten 
waaruit de  bodem is opgebouwd zijn zeer kalkrijk.  

Het onderste pakket (pakket 1) heeft een grijze kleur en een hoofdzakelijk zandige textuur. Het 
bestaat uit zeer fijn tot matig fijn, sterk tot zwak siltig zand. Hierin komen kleilaagjes, schelpenresten 
en wortels van riet en andere (water-)planten voor. De top van dit pakket ligt op minimaal circa 180 
cm –NAP (boring 12). In een aantal boringen is niet tot de top van dit pakket geboord.  

Dit zandige pakket is afgedekt door een pakket dat hoofdzakelijk uit klei bestaat met een bijmenging 
van matig veel tot veel silt of weinig tot veel zand (pakket 2). Dit pakket bevat riet en laagjes zand en 
heeft een grijze hoofdkleur. Het sediment in dit pakket lijkt zeer sterk op het onderliggende pakket, 
behalve dat het minder zand en meer klei bevat. De top van dit pakket ligt tussen circa 60 en 180 cm 
–NAP. De pakketten 1 en 2 worden geïnterpreteerd als geulafzettingen uit de Duinkerke 0 
transgressiefase.  

Tussen 60 en 110 cm beneden NAP komt in bijna alle boringen een veenlaag voor van maximaal 
circa 90 cm, bestaande uit bruin of donkerbruin, zwak tot sterk kleiig rietveen, behorend tot het 
Hollandveen Laagpakket (bijlage 10, pakket 3). Het veen is niet veraard. In de boringen 2, 6, 16, 16a, 
17, 36 en 39 is het veen erosief afgedekt met zand, waarbij de top van het veen waarschijnlijk is 



 

   

verdwenen als gevolg van erosie. In de boringen 5, 7 en 9 is helemaal geen veen aangetroffen in de  
boring. Mogelijk is dit geërodeerd.  

In andere boringen (3, 4, 8, 10 t/m 15, 15a, 17 t/m 35, 37, 38, 40 t/m 46) wordt het veen afgedekt door 
een enkele centimeters dikke laag humeuze zwak tot sterk siltige klei. Deze kleilaag wordt 
onderscheiden als dekafzettingen uit de Duinkerke I transgressiefase (pakket 4; bijlage 3b).  

Het bovenste sedimentpakket (pakket 5; bijlage 3a) bestaat voornamelijk uit zand. In een aantal 
boringen komen dunne kleilagen in het zand voor (boringen 5, 9, 11, 12, 13, 15a, 16, 16a, 19, 20, 21, 
25, 27, 29, 30, 31, 39, 41, 45 en 46). Dit is een aanwijzing voor de aanwezigheid van water voor 
tenminste een tijdelijke periode, zoals een overstroming. Ook de erosieve ondergrens van dit pakket 
in de boringen 6, 8, 10, 14, 15a, 16a, 18a, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33 en 34 wijst op een 
overstromingsafzetting. In de overige boringen zijn echter meer kenmerken aanwezig van een 
eolische afzetting, zoals een zwak humeuze laag in het zand (boring 6 en 42) en een geel of oranje 
kleur van het zand. Op basis van dergelijke lithologische kenmerken is getracht een onderscheid te 
maken in het voorkomen van duinafzettingen en overstromingsafzettingen (Duinkerke III; bijlage 3a). 
Dit verschil is echter niet altijd goed te zien, omdat de overstromingsafzettingen grotendeels bestaan 
uit omgewerkt materiaal van de duinafzettingen. De onderverdeling zoals weergegeven in bijlage 3a 
is dus slechts een interpretatie en correspondeert mogelijk niet met de werkelijke situatie. Daarom is 
het geheel aan duin- en overstromingsafzettingen in de profielen aangeduid als pakket 5 (bijlagen 3 
en 11). In de top van pakket 5 bevindt zich een bouwvoor die ten minste circa 20 cm dik is. In het 
gedeelte van het plangebied dat bebouwd en/of bestraat is, is de bodem tot een grotere diepte 
verstoord, wat te zien is aan de aanwezigheid van onder andere brokken puin, baksteen en 
bouwmateriaal. Of dit het gevolg is van ophoging of omwerking is op basis van het opgeboorde 
materiaal niet eenduidig te zeggen. In de boringen verschillende boringen zijn in deze laag 
indicatoren gevonden die mogelijk dateren in de Late Middeleeuwen (zie 3.3.2).   

3.3.2. Archeologische indicatoren 

In verschillende boringen zijn indicatoren gevonden voor de aanwezigheid van archeologische resten 
in het complex van duin- en overstromingsafzettingen van pakket 5 (bijlage 10). In de Afzettingen van 
Duinkerke III zijn een fragment laatmiddeleeuws, waarschijnlijk kogelpot aardewerk (boring 13) en 
gebakken leem (boringen 17 en 25) gevonden. Ook in de duinafzettingen is een fragment 
laatmiddeleeuws aardewerk gevonden. In boring 38 is in de sterk verstoorde en mogelijk opgehoogde 
laag een fragment bot met snijsporen gevonden. In het zuiden van het plangebied is een fragment 
steenkool gevonden in de laag humeuze klei, die is geïnterpreteerd als Afzettingen van Duinkerke I 
(boring 21). Op basis van de ligging van het fragment in de kleilaag die is geïnterpreteerd als zijnde 
Afzettingen van Duinkerke I, is het aannemelijk dat deze dateert in de Romeinse tijd.  

3.4. Interpretatie 

De geologische opbouw van het plangebied komt overeen met wat op basis van het 
bureauonderzoek werd verwacht: jonge duinen en/of Afzettingen van Duinkerke III op dekafzettingen 
van Duinkerke I op Hollandveen, op geulafzettingen van Duinkerke 0. Oudere afzettingen dan de 
Afzettingen van Duinkerke 0 zijn in het plangebied niet herkend en waarschijnlijk niet meer aanwezig 
als gevolg van erosie door de grote geul uit de Duinkerke 0 transgressiefase. De verschillende 
lithologische en geologische pakketten zijn weergegeven de geologische profielen in bijlage 10. 

Ten tijde van de Duinkerke 0-transgressie lag het plangebied in een grote getijdegeul. Toen de 
zeeinvloed na de Duinkerke 0 fase minder werd en strandwallen zorgden voor een rustiger milieu, 
begon in het plangebied veen te groeien. Tijdens de Duinkerke I transgressie kwamen getijdengeulen 
het land binnen en werd vanuit deze kreken een dunne laag zwak humeuze, siltige klei afgezet op het 
veen. In boring 9 is mogelijk zo’n getijdengeultje aangetroffen (zie bijlage 10). Gezien de humeuze 
bijmenging van de klei is dit pakket waarschijnlijk onder rustige condities afgezet, waarbij de 
onderliggende sedimenten niet in belangrijke mate zijn geërodeerd. Het pakket dekafzettingen van 
Duinkerke I is zeer dun (slechts enkele centimeters tot decimeters dik). Mogelijk is een deel van dit 
pakket geërodeerd tijdens de Duinkerke III transgressiefase, maar vanwege de aanwezigheid van 
een fragment steenkool in dit pakket kan worden gesteld dat archeologische resten uit de Romeinse 
tijd nog aanwezig kunnen zijn. De duinafzettingen en de afzettingen van Duinkerke III zijn in het veld 



 

   

zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden, doordat tijdens de overstromingen duinzand verspoeld is 
en opnieuw afgezet. Hierop kan weer duinzand zijn opgewaaid. Waarschijnlijk lag het gebied 
gedurende de Late Middeleeuwen in een zeer dynamisch milieu, waarin het sediment door wind en 
overstromingen steeds opnieuw werd opgenomen en gesedimenteerd. In het geheel aan afzettingen 
uit de Late Middeleeuwen zijn diverse archeologische indicatoren gevonden, waarvan enkele uit de 
Late Middeleeuwen. De meeste daarvan zijn in het noordelijke deel van het plangebied gevonden, dat 
bebouwd en/of bestraat is. Uit het profiel (bijlage 10) blijkt, dat dit deel van het plangebied is 
opgehoogd, maar onbekend is wanneer deze ophoging heeft plaatsgevonden. Onder het 
ophoogpakket kunnen archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd aanwezig 
zijn.  

Resten van de mogelijke dijken zouden worden verwacht in de boringen 5, 6, 27, 37, 38 en 44 
vanwege de ligging langs de Voorweg en de Molendijk. De opbouw van de genoemde boringen is 
echter niet anders dan die van de overige boringen in het plangebied. Op basis van het uitgevoerde 
booronderzoek is er dus geen reden om aan te nemen dat er resten van de dijken in het plangebied 
aanwezig zijn. Toch is de kans op bewoningsresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd langs 
deze dijken groter verder van deze dijken af.  

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek zijn geen zones aan te wijzen, waarvan het voorkomen 
van archeologische resten uitgesloten kan worden. In het gehele plangebied worden resten verwacht 
uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd in en op de Afzettingen van Duinkerke III en de 
duinafzettingen. Langs de Voorweg en de Molendijk is de  kans op resten uit deze perioden mogelijk 
nog verhoogd. In de humeuze kleilaag  boven het veen, waarschijnlijk Afzettingen van Duinkerke I, 
worden op basis van het booronderzoek resten verwacht uit de Romeinse tijd. Ook deze kunnen in 
het gehele plangebied voorkomen.  



 

   

4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van de gemeente Oostvoorne zijn in oktober 2010 een archeologisch bureauonderzoek 
en een inventariserend veldonderzoek (IVO) verkennende fase / door middel van boringen uitgevoerd 
in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied aan de Voorweg te Oostvoorne, 
gemeente Westvoorne.  

4.1. Beantwoording vraagstelling 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt in de Goudhoek polder, die sinds het begin van de  12e eeuw is bedijkt en 
ontgonnen. Langs de rand van het plangebied komen twee dijken voor, de Voorweg en de 
Molendijk. Voordat het gebied is ontgonnen, is het plangebied tijdens fases van regelmatige 
overstromingen regelmatig overstroomd en in rustige perioden met weinig overstromingen 
ontstond veen. Tijdens de Late Middeleeuwen heeft het gebied een dynamisch milieu 
gekend, waarin wind en overstromingen een belangrijke rol speelden.  

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

Onderin de boringen komen zandige geulafzettingen voor uit de Duinkerke 0 
transgressiefase, welke overlopen in kleiige afzettingen uit dezelfde periode. Daarboven komt 
een enkele decimeters dik pakket veen voor, behorend tot het Hollandveen Laagpakket. Dit 
wordt in vrijwel het gehele plangebied afgedekt door een centimeters tot decimeters dikke 
laag zwak humeuze, siltige klei, uit de Duinkerke I transgressiefase. De bovenste 1,5 tot 2 
meter bestaat uit matig fijn tot matig grof, zwak tot matig siltig zand, dat plaatselijk wordt 
afgewisseld door kleilagen. Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als duinafzettingen en 
Afzettingen van Duinkerke III. De top van deze afzettingen is opgenomen in de bouwvoor. In 
het noordelijke, bestraatte deel van het plangebied bestaat de bovenste 50-150 cm uit 
ophoogzand.  

 Zijn er archeologische waarden aanwezig in het plangebied en wat is de diepteligging ervan? 

Ja. In de Afzettingen van Duinkerke I is in boring 21 tussen 105-125 cm onder het maaiveld 
(86-104 cm –NAP) een fragment steenkool uit vermoedelijk de Romeinse tijd gevonden. In de 
boringen 23, 25, 36 en 38 zijn in de duinafzettingen of Afzettingen van Duinkerke III tussen 40 
en 140 cm onder het maaiveld 2 cm +NAP- 74 cm –NAP) indicatoren gevonden die mogelijk 
dateren in de Late Middeleeuwen. 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Op basis van het bureauonderzoek werd de aanwezigheid van archeologische resten uit de  
Romeinse tijd verwacht in een pakket Afzettingen van Duinkerke I en resten uit de Late 
Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd in Afzettingen van Duinkerke III en/of duinafzettingen. Het 
booronderzoek heeft deze verwachting bevestigd. Resten uit de Late Middeleeuwen zijn 
vooral geconcentreerd in het noordelijke deel van het plangebied. De Afzettingen van 
Duinkerke I komen in bijna alle boringen voor. Op basis van het aantreffen van een fragment 
steenkool in een dit pakket in boring 21 wordt verwacht dat Romeinse resten in vrijwel het 
gehele plangebied in dat pakket nog aanwezig kunnen zijn.   

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Omdat de verstoringsdiepte van de voorgenomen ontwikkelen op het moment dat dit 
onderzoek plaatsvond nog niet bekend was, kan deze vraag niet worden beantwoord.  



 

   

4.2. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het gehele plangebied archeologische resten aanwezig 
kunnen zijn uit de Late Middeleeuwen en de Romeinse tijd. resten uit de  Late Middeleeuwen worden 
verwacht op of in de duinafzettingen en/of Afzettingen van Duinkerke III, op een diepte vanaf het 
maaiveld tot maximaal circa 200 cm onder het maaiveld, terwijl eventuele resten uit de  Romeinse tijd 
worden verwacht in de zwak humeuze klei die zich boven het veen bevindt, tussen circa 120 en 250 
cm diepte bevindt. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt 
geadviseerd om een karterend vervolgonderzoek uit te laten voeren om eventueel aanwezige 
archeologische resten in kaart te brengen. Omdat de te verwachten archeologische resten zich 
waarschijnlijk vooral zullen manifesteren in grondsporen, wordt het uitvoeren van een 
proefsleuvenonderzoek hiervoor de meest geschikte methode geacht.  

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de gemeente Westvoorne. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de te volgen 
procedure. Becker & Van de Graaf bv wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet 
begonnen kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op 
bodemverstoringen.  

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven, dient voorafgaand aan de uitvoering van 
het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet 
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de gemeente Westvoorne) alvorens met het 
onderzoek kan worden begonnen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 
kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden.  
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
BP  Before Present (Present = 1950) 
CHS  Cultuurhistorische Waardenkaart/ Hoofdstructuur 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
silt   zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak   steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
zavel   grondsoort die tussen 8 en 25% klei (deeltjes kleiner dan 0,002 mm) bevat 
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Bijlage 1: Topografische kaart
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Bijlage 2: Archis-informatie
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Bijlage 3A: Voorkomen van Duinafzettingen en Afzettingen van Duinkerke III

Boring bevat
# archeologisch indicator
!<. kenmerken van Duin- en DuinkerkeIII-afzettingen
!. kenmerken van Duinkerke III-afzettingen
!. kenmerken van Duinafzettingen
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Bijlage 3B: Voorkomen van Afzettingen van Duinkerke I



 



 

   

Bijlage 4: Boorbeschrijvingen 
  



Projectcode: 20390310

a01

X: 66289

Y: 436298

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,87

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

braak87

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak kalkhoudend, 
donker bruingrijs, bov. opg67

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kalkhoudend, donker bruingrijs, bov

29

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, licht bruingrijs, 
goed gesorteerd. opg. 
saneringslocatie

-3

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, matig roesthoudend, 
licht bruingrijs, zeeschelpjes

-63

Geen monster

-103

Veen, sterk klei‹g, sporen planten, 
neutraalbruin, riet

-113

Klei, matig siltig, sporen planten, 
laagjes klei, sterk kalkhoudend, 
neutraalgrijs

-178

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
planten, laagjes klei, sterk 
kalkhoudend, neutraalgrijs

-213

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
neutraalgrijs

-248

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
schelphoudend, sporen planten, 
laagjes klei, neutraalgrijs, riet

-413

a02

X: 66308

Y: 436293

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,77

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

berm77

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kalkhoudend, donker bruinrood, opg

47

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak kalkhoudend, licht 
bruinrood, opg

-13

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbruin

-103

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, licht grijsbruin

-133

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
neutraalbruin, bovenkant niet 
gezien

-178

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin

-187

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
zwak riethoudend, sterk 
kalkhoudend, neutraalgrijs

-274

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
schelphoudend, laagjes klei

-353

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, zwak schelphoudend, 
neutraalgrijs

-453

a03

X: 66287

Y: 436235

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 1,13

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

berm113

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, opg

63

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, lichtgrijs

8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-12

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, ondergrens redoxgrens 
niet herkenbaar

-87

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, lichtgrijs

-102

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen planten, neutraal grijsbruin

-109

Veen, zwak klei‹g, sterk 
plantenhoudend, riet, neutraalbruin

-198

Klei, matig siltig, matig 
riethoudend, licht grijsbruin

-201

Klei, matig siltig, laagjes zand, grijs

-269

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
klei, sterk kalkhoudend, grijs, 
weinig kleilagen

-387



Projectcode: 20390310

a04

X: 66263

Y: 436243

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 1,45

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

gras145

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, omg

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, donker 
bruingrijs

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, neutraal grijsbruin

-45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, neutraal grijsbruin

-105

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk riethoudend, sterk 
kalkhoudend, neutraal bruingrijs, 
geleidelijke ovg naar veen

-113

Veen, zwak klei‹g, zwak 
kalkhoudend, sterk riethoudend, 
donkerbruin

-135

Klei, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, laagjes zand, 
neutraalgrijs

-185

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, laagjes klei, 
neutraalgrijs

-355

a05

X: 66322

Y: 436169

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 1,32

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

gras132

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal bruingrijs

122

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

12

Klei, matig zandig, neutraalgrijs, 
reductie

2

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, neutraalgrijs, veel 
dikke kleilagen

-18

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, laagjes klei, donker 
bruingrijs, veel dikke kleilagen

-38

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, lichtgrijs

-58

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
sterk kalkhoudend, neutraalbruin, 
lijkt verrommeldd

-73

Klei, matig zandig, laagjes zand, 
zwak riethoudend, sterk 
kalkhoudend, neutraal grijsbruin, 
geleidelijke overgang naar boven 
en bene

-86

Klei, matig siltig, sporen schelpen, 
sterk kalkhoudend, lichtgrijs

-258

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, sporen schelpen, 
neutraalgrijs, naar beneden minder 
kleilagen

-318

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, neutraalgrijs

-368

a06

X: 66325

Y: 436161

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 1,45

cm NAP

0
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350

400

450

500

145

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal grijsbruin, bov

135

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, sporen schelpen, 
sterk kalkhoudend, licht grijsoranje

-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
sporen schelpen, neutraal grijsbruin-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, neutraalgrijs

-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, donkergrijs, erosieve 
grens

-73

Veen, sterk klei‹g, sterk 
riethoudend, donkerbruin

-102

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk riethoudend, zwak 
kalkhoudend, neutraal grijsbruin

-126

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
sterk kalkhoudend, sporen 
schelpen, neutraalgrijs

-305

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes zand, sterk kalkhoudend, 
sporen schelpen, laagjes klei, 
neutraalgrijs, weinig dunne 
kleilaagjes

-355



Projectcode: 20390310

a07

X: 66328

Y: 436202

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 1,08

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

weiland108

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
neutraal bruingrijs, bov

78

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, sporen schelpen, 
sterk kalkhoudend, licht grijsoranje

28

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, lichtgrijs

-2

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, lichtgrijs-26

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, neutraalgrijs, reductie

-70

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, donker grijsbruin

-112

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, zwak schelphoudend, 
neutraalgrijs

-143

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, zwak schelphoudend, 
laagjes zand, neutraalgrijs

-252

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
riethoudend, zwak schelphoudend, 
laagjes klei, neutraalgrijs, 
geleidelijke overgang

-392

a08

X: 66314

Y: 436229

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 1,07

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

weiland107

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
bruinoranje87

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, bruinoranje

57

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen schelpen, matig 
roesthoudend, licht grijsoranje

-23

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, neutraalgrijs, 
onderin zeer grof en veel 
schelpresten

-65

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
matig riethoudend, neutraal 
bruingrijs

-75

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, donkerbruin, 
overgang naar boven geleidelijk

-127

Veen, sterk klei‹g, matig 
riethoudend, neutraalbruin, 
overgang naar boven geleidelijk

-141

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, zwak 
kalkhoudend, neutraal grijsbruin

-153

Klei, zwak siltig, zwak riethoudend, 
sterk kalkhoudend, sporen 
schelpen, laagjes zand, 
neutraalgrijs, weinig dunne 
zandlaagjes

-173

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, neutraalgrijs

-213

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, neutraalgrijs

-323

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, neutraalgrijs

-393

a09

X: 66335

Y: 436225

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,86

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

weiland86

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraal bruingrijs, bov71

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin56

Klei, sterk zandig, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin

46

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin

16

Klei, sterk zandig, sterk 
kalkhoudend, matig roesthoudend, 
donker grijsbruin

6

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin

-74

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin

-84

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
donker bruingrijs

-144

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
matig schelphoudend, neutraalgrijs

-184

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kleihoudend, sporen schelpen, 
neutraalgrijs

-374

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, geen monster. zand

-414



Projectcode: 20390310

a10

X: 66333

Y: 436281

Datum: 16-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,83

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

weiland83

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, bov

63

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, neutraal 
bruinoranje

3

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, neutraalgrijs

-37

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
neutraalgrijs

-67

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, sterk 
schelphoudend, neutraalgrijs

-97

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak kalkhoudend, neutraal 
grijsbruin

-109

Veen, sterk klei‹g

-147

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen riet, neutraal grijsbruin

-177

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
neutraalgrijs

-232

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-417

a11

X: 66346

Y: 436273

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,73

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

weiland73

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, bov58

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
bruingrijs

23

Zand, matig fijn, uiterst siltig, 
laagjes klei, matig roesthoudend, 
grijsbruin

-2

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen schelpen, matig 
roesthoudend, licht grijsbruin, veel 
schelpfragmenten

-17

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 
zwak roesthoudend, schelpen, 
licht grijsbruin, veel 
schelpfragmenten

-32

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, grijs, veel 
scelpfragmenten

-131

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, sterk kalkhoudend, 
grijsbruin, overgang naar zand 
geleidelijk

-141

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, matig kalkhoudend, 
sporen schelpen, donkerbruin, top 
niet erosief

-147

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
bruin

-173

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig riethoudend, licht grijsbruin

-182

Klei, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, sporen planten, 
laagjes zand, grijs, zwarte 
wortelsporen. naar beneden meer z

-192

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sterk 
kalkhoudend, sporen planten, 
laagjes klei, sporen schelpen, grijs

-427

a12

X: 66340

Y: 436521

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,77

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland77

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

47

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, omg

17

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, matig roesthoudend, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-58

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, matig roesthoudend, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, grijs, reductie-88

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
wortels, matig kalkhoudend, 
grijsbruin

-98

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, donkerbruin, top niet 
erosief

-113

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-137

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak kalkhoudend, matig 
riethoudend, grijsbruin

-143

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, grijs

-180

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, grijs

-208



Projectcode: 20390310

a13

X: 66348

Y: 436295

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,69

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland69

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, bov

49

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, 
bruingrijs, omg

4

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, zwak roesthoudend, 
sporen schelpen, lichtgrijs, enkele 
kleilaag 5 cm

-93

Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak kalkhoudend, bruingrijs, top 
erosief

-100

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, donkerbruin, top niet 
erosief

-115

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-127

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
grijsbruin

-136

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, sporen riet, grijs

-181

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, sporen riet, laagjes 
zand, grijs

-200

a14

X: 66352

Y: 436318

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,74

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

74

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, bov

54

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig kalkhoudend, 
bruingrijs, omg

4

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
kalkhoudend, matig roesthoudend, 
sporen schelpen, licht grijsbruin

-26

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, matig roesthoudend, 
licht grijsbruin-51

Zand, matig grof, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs, reductie

-63

Klei, matig siltig, matig humeus, 
bruingrijs, gelaagd. kalk? top mog 
erosief

-67

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, bruin, top niet erosief

-92

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
bruingrijs

-100

Klei, sterk zandig, laagjes klei, 
laagjes zand, sporen riet, sterk 
kalkhoudend, grijs, dunne laagjes. 
geband. top abrupt

-261

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, sterk kalkhoudend, sporen 
riet, grijs

-308

a15

X: 66364

Y: 436258

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,82

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland82

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak kalkhoudend, 
donker grijsbruin, bov

72

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
licht grijsbruin

32

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, licht humeus. 
lagen fijner en siltiger z

-38

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
licht grijsbruin

-103

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, laagjes klei, licht 
grijsbruin

-119

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
kalk, laagjes klei, sporen wortels, 
grijsbruin, top niet erosief

-136

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-142

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
grijsbruin

-148

Klei, sterk siltig, sporen riet, sterk 
kalkhoudend, laagjes zand, sporen 
wortels, grijs

-172

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, sterk kalkhoudend, sporen 
schelpen, grijs

-203



Projectcode: 20390310

a15a

X: 66394

Y: 436264

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,7

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kalkhoudend, bruinrood, bov. goed 
gesorteerd. mog duin

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
laagjes klei, zwak schelphoudend, 
licht bruingrijs

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, sterk roesthoudend, 
laagjes klei, zwak schelphoudend, 
bruinoranje-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, laagjes klei, zwak 
schelphoudend, grijs

-126

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sterk kalkhoudend, zwak 
schelphoudend, grijsbruin, top 
erosief

-139

Veen, zwak klei‹g, zwak 
kalkhoudend, sterk riethoudend, 
bruin, top niet erosief

-156

Klei, sterk siltig, matig 
kalkhoudend, zwak riethoudend, 
grijs

-179

Klei, sterk siltig, matig 
kalkhoudend, zwak riethoudend, 
laagjes zand, grijs, veel zl

-212

a16

X: 66412

Y: 436254

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,45

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland45

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, bov

15

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, omg. mog 
duinzand

5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, matig roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, schelpen, grijs

-124

Veen, sterk klei‹g, bruingrijs, top 
niet erosief

-135

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, bruin

-171

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
grijsbruin

-175

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
sterk kalkhoudend, grijs

-241

a16a

X: 66417

Y: 436261

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,63

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

weiland63

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, bov

28

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, matig schelphoudend, 
zwak riethoudend, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-121

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin, top erosief

-156

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, matig 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-166

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
laagjes zand, lichtgrijs, weinig zl

-187

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
laagjes zand, lichtgrijs, veel zl-222

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
laagjes klei, lichtgrijs, veel kl

-237



Projectcode: 20390310

a17

X: 66439

Y: 436258

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,49

cm NAP

0

50

100

150

200

weiland49

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak kalkhoudend, 
donker grijsbruin

19

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig kalkhoudend, zwak 
schelphoudend, donker grijsbruin

-21

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, matig schelphoudend, 
sterk kalkhoudend, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

-98

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, matig schelphoudend, 
sterk kalkhoudend, grijs

-110

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, sterk 
kalkhoudend, grijsbruin, gelaagd

-121

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin, gel ovg

-125

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-145

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, matig 
kalkhoudend, grijsbruin

-156

Klei, matig siltig, matig 
wortelhoudend, zwak riethoudend, 
lichtgrijs

-177

Klei, sterk siltig, matig 
wortelhoudend, laagjes zand, 
sporen schelpen, lichtgrijs

-196

a18

X: 66434

Y: 436313

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,59

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland59

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, bov

9

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
sporen schelpen, licht grijsbruin

-31

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

-61

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, lichtgrijs, red

-106

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
bruingrijs, laagjes humeus

-112

Veen, zwak klei‹g, sporen riet, 
zwak kalkhoudend, bruin, top niet 
erosief-145

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
grijsbruin

-151

Klei, matig siltig, sporen riet, sterk 
kalkhoudend, sporen schelpen, grijs

-197

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
klei, sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, grijs

-209

a18a

X: 66434

Y: 436313

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,59

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland59

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak kalkhoudend, 
donker bruingrijs, bov39

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs

-16

Zand, matig fijn, uiterst siltig, matig 
kalkhoudend, grijs

-26

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, zwak 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
licht grijsbruin

-87

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, matig kalkhoudend, 
grijsbruin, top erosief. hor gelaagd

-110

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin, top niet erosief

-121

Klei, sterk siltig, sporen wortels, 
sterk kalkhoudend, licht grijsblauw

-191



Projectcode: 20390310

a19

X: 66394

Y: 436328

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,68

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland68

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak kalkhoudend, 
bruingrijs, bov

18

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, matig kalkhoudend, 
sporen baksteen, bruinoranje, mog 
omg-12

Klei, sterk zandig, sterk 
kalkhoudend, grijsbruin

-22

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, matig 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
licht grijsbruin

-77

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs, red

-87

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, sporen riet, matig 
kalkhoudend, bruingrijs, top niet 
erosief

-98

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin, top niet erosief

-108

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-125

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
grijsbruin

-134

Klei, sterk siltig, sporen riet, sterk 
kalkhoudend, laagjes zand, sporen 
schelpen, grijs

-202

Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
riet, sterk kalkhoudend, laagjes 
klei, sporen schelpen, grijs

-208

a20

X: 66408

Y: 436215

Datum: 17-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,66

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland66

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak kalkhoudend, 
bruingrijs, bov

36

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, matig kalkhoudend, 
licht grijsbruin, mog omg

-24

Zand, matig fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, zwak roesthoudend, sporen 
schelpen, sterk kalkhoudend, licht 
grijsbruin

-44

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, laagjes klei, sporen 
schelpen, sporen planten, 
donkergrijs, veenbrok

-94

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-102

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
grijsbruin, top erosief

-108

Veen, zwak klei‹g, sporen riet, 
zwak kalkhoudend, donkerbruin, 
top erosief

-116

Veen, zwak klei‹g, sporen riet, 
zwak kalkhoudend, bruin

-130

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
grijsbruin

-138

Klei, sterk siltig, sporen riet, sterk 
kalkhoudend, laagjes zand, 
grijsbruin

-219

a21

X: 66363

Y: 436221

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,91

cm NAP

0

50

100

150

200

250

weiland91

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kalkhoudend, 
sporen puin, donker bruingrijs, bov

61

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, zwak kalkhoudend, 
licht bruingrijs

31

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, matig schelphoudend, 
licht grijsbruin

1

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
sporen schelpen, lichtgrijs

-34

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, sporen schelpen, 
donkergrijs

-86

Klei, matig siltig, matig humeus, 
sporen riet, kalk, bruingrijs, top 
erosief

-104

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin, top niet erosief

-114

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
licht grijsbruin

-124

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, sterk kalkhoudend, 
lichtgrijs

-131

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, sterk kalkhoudend, 
laagjes zand, zwak 
schelphoudend, lichtgrijs

-169



Projectcode: 20390310

a22

X: 66379

Y: 436400

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,75

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

klinker75

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, opg. bovenste 10 klinker

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig kalkhoudend, 
sporen baksteen, donker bruingrijs

10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
kalkhoudend, grijs-35

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, grijs

-103

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
bruingrijs

-107

Veen, sterk klei‹g, sporen riet, 
zwak kalkhoudend, donkerbruin

-151

Klei, sterk siltig, zwak 
kalkhoudend, sporen riet, grijs

-161

Klei, matig zandig, laagjes zand, 
sporen schelpen, sterk kalkhoudend

-425

a23

X: 66369

Y: 436377

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,72

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

tegel72

Tegel
67

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin, opg47

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kalkhoudend, 
donker bruingrijs

-18

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak kalkhoudend, 
donker grijsbruin-38

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-102

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen riet, sterk kalkhoudend, 
grijsbruin

-114

Veen, sterk klei‹g, sporen riet, 
zwak kalkhoudend, donkerbruin

-158

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
bruingrijs

-164

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen riet, sporen schelpen, zwak 
kalkhoudend, grijsbruin

-169

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen riet, laagjes zand, sporen 
schelpen, sterk kalkhoudend, 
grijsbruin-228

a24

X: 66399

Y: 436366

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,56

cm NAP

0

50

100

150

200

berm56

Tegel
51

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin, opg

36

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen baksteen, zwak 
roesthoudend, donker bruingrijs, 
bov

-29

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, sporen schelpen, 
licht grijsbruin

-44

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
red

-102

Klei, zwak siltig, sterk humeus, riet, 
matig kalkhoudend, donker 
bruingrijs

-117

Veen, zwak klei‹g, sporen riet, 
zwak kalkhoudend, donkerbruin

-122

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
licht grijsbruin

-139

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, lichtgrijs

-169

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, laagjes zand, lichtgrijs

-174



Projectcode: 20390310

a25

X: 66432

Y: 436381

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,8

cm NAP

0

50

100

150

200

250

gazon80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen baksteen, donker 
bruingrijs, bov

40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk kalkhoudend, 
sporen baksteen, sporen 
schelpen, zwak roesthoudend, 
licht bruingrijs

-25

Klei, sterk zandig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, zwak roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, sporen 
schelpen, licht grijsbruin

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, sterk kalkhoudend, 
sporen schelpen, grijs, red

-115

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
sporen riet, matig kalkhoudend, 
donker bruingrijs, top erosief

-121

Veen, zwak klei‹g, zwak 
kalkhoudend, sporen riet, 
donkerbruin, top erosief

-139

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sporen riet, zwak kalkhoudend, 
licht grijsbruin

-154

Zand, zeer fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, sterk kalkhoudend, grijs

-200

a27

X: 66335

Y: 436405

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,71

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

klinker71

Klinker61

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig kalkhoudend, 
donker bruingrijs, bov41

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-19

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin

-37

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sterk kalkhoudend, donkergrijs

-49

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
sterk schelphoudend, licht grijsbruin

-59

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
schelpen, donkergrijs

-107

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
matig riethoudend, matig 
kalkhoudend, licht bruingrijs, top 
erosief

-115

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin

-174

Klei, matig siltig, zwak 
kalkhoudend, zwak riethoudend, 
grijs

-189

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
klei, sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, grijs

-249

a28

X: 66349

Y: 436394

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,75

cm NAP

0

50

100

150

200

250

klinker75

Klinker65

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin, opg

60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sterk 
kalkhoudend, bruingrijs, bov. 
brokken geel zand

-10

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
sporen schelpen, licht grijsbruin

-70

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
sterk schelphoudend, donkergrijs

-99

Klei, matig siltig, matig humeus, 
sporen riet, matig kalkhoudend, 
bruingrijs, top erosief

-109

Veen, zwak klei‹g, riet, zwak 
kalkhoudend, donkerbruin

-121

Veen, zwak klei‹g, riet, zwak 
kalkhoudend, bruin

-147

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, grijs

-175

Zand, matig fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, sterk schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-183



Projectcode: 20390310

a29

X: 66384

Y: 436217

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,86

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

weiland86

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, bov

56

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes klei, zwak roesthoudend, 
sterk kalkhoudend, licht grijsbruin

-19

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig kalkhoudend, donkergrijs

-29

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijsbruin

-42

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-80

Klei, matig siltig, matig humeus, 
sporen riet, matig kalkhoudend, 
licht bruingrijs, top erosief

-96

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
top erosief

-159

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
zwak kalkhoudend, grijsbruin-172

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
klei, sporen schelpen, sterk 
kalkhoudend, grijs

-214

a30

X: 66429

Y: 436214

Datum: 20-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,81

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

weiland81

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, bov

61

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sterk 
kalkhoudend, bruingrijs

16

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, laagjes klei, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin-14

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sterk kalkhoudend, donkergrijs

-34

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, sporen schelpen, 
sterk kalkhoudend, licht grijsbruin

-49

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-63

Klei, matig siltig, matig humeus, 
sporen riet, matig kalkhoudend, 
donker bruingrijs, top erosief

-77

Veen, zwak klei‹g, sporen hout, 
matig riethoudend, donkerbruin, 
top mog erosief

-164

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
sporen riet, sterk kalkhoudend, 
lichtgrijs

-219

a31

X: 66446

Y: 436381

Datum: 21-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,7

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

asfalt70

Asfalt60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
neutraal bruingrijs, opg

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, bov

0

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donker grijsbruin, bov

-30

Zand, matig fijn, sterk siltig, laagjes 
klei, sterk kalkhoudend, neutraal 
grijsbruin

-122

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
sterk kalkhoudend, zwak 
schelphoudend, zwak riethoudend, 
neutraal bruingrijs, top erosief

-136

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
neutraalbruin

-138

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
matig riethoudend, matig 
kalkhoudend, neutraal grijsbruin

-150

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
sterk kalkhoudend, lichtgrijs

-155

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
sterk kalkhoudend, matig 
wortelhoudend, laagjes zand, 
lichtgrijs

-208

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, laagjes klei, 
neutraalgrijs

-230



Projectcode: 20390310

a32

X: 66429

Y: 436404

Datum: 21-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,61

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

asfalt61

Asfalt
49

Puin

11

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig puinhoudend, 
grijszwart

3

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk kalkhoudend, 
donker bruingrijs, bov

-24

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-115

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, sterk 
kalkhoudend, bruingrijs

-127

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-141

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
zwak riethoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-204

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, grijs

-239

a33

X: 66422

Y: 436418

Datum: 21-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,47

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

asfalt47

Asfalt40

Puin

17

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, sporen 
sintels, sterk kalkhoudend, donker 
bruingrijs-8

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak 
schelphoudend, donker grijsbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, donkergrijs

-105

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijsbruin

-114

Klei, matig siltig, matig humeus, 
kalk, bruingrijs, top niet erosief

-123

Veen, zwak klei‹g, zwak 
kalkhoudend, sterk riethoudend, 
bruingrijs, top niet erosief

-137

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak kalkhoudend, zwak 
riethoudend, matig wortelhoudend, 
grijsbruin

-140

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak riethoudend, 
matig wortelhoudend, grijs

-153

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, laagjes zand, grijs

-206

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, sterk 
kalkhoudend, laagjes klei, grijs

-253

a34

X: 66394

Y: 436391

Datum: 21-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,58

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

asfalt58

Asfalt48

Puin

28

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
donker bruingrijs

-12

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak plantenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, omg

-42

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-96

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
bruingrijs

-99

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, donkerbruin, top niet 
erosief

-142

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, bruingrijs

-154

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
matig schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, laagjes zand, grijs

-242



Projectcode: 20390310

a35

X: 66412

Y: 436389

Datum: 21-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,57

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

asfalt57

Asfalt47

Puin

17

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker bruingrijs

7

Zand, matig fijn, uiterst siltig, sterk 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs

-94

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, sterk 
kalkhoudend, grijsbruin

-102

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-125

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, matig 
kalkhoudend, grijsbruin

-129

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
sterk kalkhoudend, laagjes zand, 
grijs

-168

Klei, matig zandig, zwak 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
laagjes zand, zwak 
schelphoudend, grijs, veel 
zandlaagjes

-243

a36

X: 66382

Y: 436416

Datum:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,57

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

57

Asfalt
41

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
licht grijsbruin, opgebracht

32

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, 
antropogeen, sterk 
baksteenhoudend, donker 
bruingrijs, opgebracht of 
omgewerkt

2

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig kalkhoudend, 
donker bruingrijs, omgewerkt. 
mogelijk oude bouwvoor

-23

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, grijs

-120

Veen, zwak klei‹g, zwak 
kalkhoudend, sporen riet, bruin

-141

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, sporen wortels, zwak 
schelphoudend, laagjes zand, licht 
grijsblauw

-223

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak 
schelphoudend, laagjes klei, 
lichtgrijs

-243

a37

X: 66362

Y: 436436

Datum:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,8

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

80

Klinker70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, zwak gleyhoudend, 
licht grijsbruin, opgehoogd50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, licht grijsbruin, 
opgehoogd25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, sterk kalkhoudend, 
donker bruingrijs, opgehoogd of 
omgewerkt

-48

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken zand, sterk kalkhoudend, 
donker bruingrijs, brokken grijs 
zand: omgewerkt

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, grijs-96

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
matig kalkhoudend, sterk 
riethoudend, bruingrijs

-105

Veen, zwak klei‹g, zwak 
kalkhoudend, sterk riethoudend, 
donkerbruin, niet veraard

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig riethoudend, matig 
kalkhoudend, grijsbruin

-125

Klei, sterk siltig, matig 
wortelhoudend, sterk kalkhoudend, 
grijs-190

Klei, sterk siltig, laagjes zand, sterk 
kalkhoudend, grijs

-212

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
klei, sterk kalkhoudend, grijs

-220



Projectcode: 20390310

a38

X: 66362

Y: 436450

Datum:

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,66

cm NAP

0

50

100

150

200

250

300

66

Asfalt56

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, sterk kalkhoudend, 
bruingrijs, opgebracht

26

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, matig puinhoudend, 
sporen grind, sterk kalkhoudend, 
donker bruingrijs, opgehoogd of 
omgewerkt

-74

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk kalkhoudend, 
bruingrijs, vl;ekkerig, omgewerkt-94

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, donkergrijs

-112

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, matig 
kalkhoudend

-120

Veen, zwak klei‹g, sterk 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin

-169

Klei, sterk siltig, zwak humeus, 
matig riethoudend, matig 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-177

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
zwak wortelhoudend, sterk 
kalkhoudend, zwak 
schelphoudend, licht grijsblauw

-222

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, laagjes klei, grijs-234

a39

X: 66410

Y: 436322

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,57

cm NAP

0

50

100

150

200

weiland57

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig kalkhoudend, 
donker bruingrijs, bov

22

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig kalkhoudend, 
bruinrood, bov

7

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, zwak roesthoudend, 
matig schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-53

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, matig schelphoudend, 
sterk kalkhoudend, lichtgrijs

-88

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, matig schelphoudend, 
sterk kalkhoudend, grijs, red

-97

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, bruin-123

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, matig 
kleihoudend, bruingrijs

-133

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
matig wortelhoudend, lichtgrijs

-141

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
sterk kalkhoudend, matig 
wortelhoudend, laagjes zand, 
lichtgrijs

-183

a40

X: 66377

Y: 436436

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,8

cm NAP

0

50

100

150

200

weiland80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin, bov

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, 
zwak kalkhoudend, grijsbruin, omg

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, zwak kalkhoudend, 
lichtgrijs, goed gesorteerd0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, sterk 
schelphoudend, lichtgrijs

-35

Klei, matig siltig, matig humeus, 
bruingrijs, gelaagd. venig

-60

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, bruin, top erosief

-85

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak riethoudend, matig 
kalkhoudend, grijsbruin

-98

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
lichtgrijs

-112

Klei, sterk siltig, zwak riethoudend, 
sterk kalkhoudend, laagjes zand, 
lichtgrijs

-125



Projectcode: 20390310

a41

X: 66362

Y: 436357

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,58

cm NAP

0

50

100

150

200

klinker58

Klinker48

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, opg

23

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, bov

-5

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes klei, zwak 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, licht grijsbruin

-52

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, zwak schelphoudend, 
sterk kalkhoudend, lichtgrijs, red

-103

Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak riethoudend, bruingrijs, 
gelaagd

-110

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin, top geleidelijk

-132

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig riethoudend, matig 
kalkhoudend, grijsbruin

-140

Klei, matig siltig, matig 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
lichtgrijs

-152

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
riethoudend, sterk kalkhoudend, 
laagjes klei, lichtgrijs

-178

a42

X: 66352

Y: 436341

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,24

cm NAP

0

50

100

150

200

weiland24

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker bruingrijs, bov

-6

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
matig schelphoudend, licht 
grijsbruin, licht hum kleilaagje 
tussen 80 en 90

-76

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, matig 
schelphoudend, lichtgrijs, red

-91

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk kalkhoudend, licht grijsbruin, 
hor gelaagd

-104

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin

-131

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-142

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig kalkhoudend, zwak 
riethoudend, bruingrijs

-147

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig kalkhoudend, zwak 
riethoudend, donkergrijs

-152

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk kalkhoudend, laagjes zand, 
donkergrijs

-190

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk kalkhoudend, laagjes zand, 
donkergrijs, veel zl

-201

a43

X: 66329

Y: 436339

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,3

cm NAP

0

50

100

150

200

weiland30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak kalkhoudend, 
donker bruinrood, bov

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, 
zwak kalkhoudend, bruinrood

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, sterk kalkhoudend, 
matig schelphoudend, licht 
grijsbruin

-84

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, matig 
schelphoudend, grijs, red

-97

Klei, matig siltig, matig humeus, 
bruingrijs, gelaagd

-111

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
donkerbruin

-128

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin

-144

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig kalkhoudend, zwak 
riethoudend, grijsbruin

-149

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak riethoudend, 
laagjes zand, laagjes wortels, grijs

-191



Projectcode: 20390310

a44

X: 66263

Y: 436303

Datum: 22-09-2010
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Maaiveld [m NAP]: 1,1
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tegel110

Tegel100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
kalkhoudend, grijsbruin, mog opgeh

-55

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak kalkhoudend, grijsbruin, top 
erosief

-59

Veen, zwak klei‹g, zwak 
riethoudend, zwak kalkhoudend

-134

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak riethoudend, 
lichtgrijs

-168

Klei, sterk siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak riethoudend, 
laagjes zand, lichtgrijs

-175

a45

X: 66302

Y: 436329

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,95

cm NAP
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tuin95

Zand, uiterst fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, matig 
sintelhoudend, donkerbruin, sterk 
omg

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sterk kalkhoudend, zwak 
baksteenhoudend, bruingrijs, rood 
en geel bakst.25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin, goed gesort0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin

-20

Klei, sterk siltig, matig 
schelphoudend, sporen planten, 
sterk kalkhoudend, grijs

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
schelphoudend, sterk 
kalkhoudend, laagjes klei, grijs, red

-86

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen planten, zwak 
kalkhoudend, grijsbruin, gelaagd

-95

Veen, zwak klei‹g, matig 
riethoudend, zwak kalkhoudend, 
bruin, top geleidelijk

-106

Klei, sterk siltig, laagjes zand, 
sporen riet, sporen wortels, grijs

-190

a46

X: 66322

Y: 436331

Datum: 22-09-2010

Opmerking:

Maaiveld [m NAP]: 0,36
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk kalkhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, donkerbruin, omg. 
opg

6

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk kalkhoudend, zwak 
baksteenhoudend, bruingrijs-19

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
licht grijsbruin, goed gesorteerd

-84

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sterk kalkhoudend, matig 
roesthoudend, grijsbruin

-89

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
laagjes klei, sporen schelpen, 
grijsbruin

-119

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
laagjes klei, matig schelphoudend, 
lichtgrijs

-129

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
kalkhoudend, zwak roesthoudend, 
laagjes klei, matig schelphoudend, 
grijs

-147

Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak kalkhoudend, matig 
riethoudend, matig 
plantenhoudend, bruingrijs, gelaagd

-158

Veen, zwak klei‹g, zwak 
kalkhoudend, matig riethoudend, 
donkerbruin

-168

Veen, zwak klei‹g, zwak 
kalkhoudend, matig riethoudend, 
bruin

-185

Klei, matig siltig, zwak 
riethoudend, zwak wortelhoudend, 
zwak kalkhoudend, lichtgrijs

-203

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
riethoudend, zwak wortelhoudend, 
zwak kalkhoudend, laagjes klei, 
lichtgrijs

-215



 

   

Bijlage 5: Periodentabel
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Bijlage 6: Kadasterkaart Minuutplan 1811-1832
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Bijlage 7: Topografische Militairekaart 1850
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Bijlage 8: Topografische Militairekaart 1892
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Bijlage 9: Topografische kaart 1958
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Bijlage 11: Vondstenlijst 
 



Bijlage 11: Vondstenlijst
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A 01            
A 02            
A 03            
A 04            
A 05            
A 06            
A 07            
A 08            
A 09            
A 10            
A 11            
A 12            
A13 40-60 houtskool, steenkool, baksteen, pleister, aardewerk
A 13            169-180
A 14            50-70
A 15            
A 15A           
A 16            169-216
A 16A           
A 17            30-70 houtskool, steenkool baksteen
A 18            162-175 een klein stukje steenkool gebakken leem
A 19            50-90 houtskool baksteen
A 20            50-90 bouwmateriaal (baksteen, cement)
A21 30-60 houtskool, steenkool baksteen, gele baksteen
A 21            105-125 een klein stukje steenkool
A 22            30-65 slak, steenkool baksteen, mortel
A22 65-90 steenkool, slak baksteen
A 23            90-110 houtskool, steenkool, visbot baksteen, cement, beton, aardewerk



A 23 50-90 houtskool, steenkool baksteen, cement, beton
A24 30-50 houtskool, steenkool baksteen, mortelkalk, pleister
A 24            50-90 houtskool, steenkool, visresten, diernagel baksteen, cement, beton
A24 boven veen  
A25 40-90 steenkool, slak baksteen, mortel, gebakken leem
A 25            90-110 houtskool, steenkool, slak baksteen
A27 30-50 steenkool, slak baksteen
A 27            50-80 slak, metaal
A 28            50-80 houtskool, steenkool baksteen, cement, mortel, glas, AW (van riool)
A29 105-120 ijzerconcreties
A 29            165-200
A29 35-50 houtskool, steenkool baksteen
A 30            95-115 weinig cement
A 31            
A 32            
A 33            
A 34            154-157
A35 60-70 gebroken natuursteen 
A 35            70-110
A 36            50-100 steenkool baksteen, gele baksteen, cement
A36 100-125 steenkool baksteen, glas
A37 55-128 houtskool, steenkool beton  
A 37            128-140 beton, asfalt, baksel
A38 70-100 slak cement, asfalt
A 38            100-140 baksteen, cement
A38 140-160 baksteen, mortel
A 39            
A 40            
A 41           
A 42            
A 43            
A 44            top veen
A 45            50-70 steenkool, slak baksteen, mortel
A 46            40-60 ijzerconcreties, steenkool baksteen, mortel, aangebrand pleister, gele baksteen
A 46            top veen
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Bijlage 12 
 

Programma van Eisen voor een verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van 

grondboringen in het plangebied ‘Voorweg’ te Oostvoorne in de gemeente Westvoorne. 
 

OPSTELLERS PvE Datum paraaf 

Instelling Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam 

(BOOR), afdeling Beheer en Beleid 

Opsteller PvE Naam M. Talle-Burger 

Adres Ceintuurbaan 213b 

 3051 KC Rotterdam 

Telefoon 010-4898516 

E-mail m.talle-burger@gw.rotterdam.nl 

  

Autorisatie PvE 

(senior archeoloog) 

Naam A. Carmiggelt 

Adres Ceintuurbaan 213b 

 3051 KC Rotterdam 

Telefoon 010-4898501 

E-mail a.carmiggelt@gw.rotterdam.nl  

  

BOOR-PvE nummer 2010038 (advies 2010029) 

 

Administratieve gegevens 
Plangebied Voorweg 

Gemeente Westvoorne 

Plaats  Oostvoorne 

RD-coördinaten                 66.354/436.459; 66.372/436.445; 66.388/436.468; 

  66.500/436.371; 66.450/436.365; 66.438/436.204; 

  66.335/436.163; 66.218/436.215; 66.212/436.238. 

 
ARCHIS 

 Onderzoeksmeldingsnummer Nog niet bekend 

Kaartblad 37C 

 

Opsteller PvE Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken 

Rotterdam (BOOR)  

 Afd. Beheer en Beleid 

 Contactpersoon M. Talle-Burger 

  Ceintuurbaan 213b 

  3051 KC Rotterdam 

  Tel: 010-4898516 

  Email: m.talle-burger@gw.rotterdam.nl 

 

Opdrachtgever Gemeente Westvoorne 

 Contactpersoon W. Willemsen 

  Postbus 550 

  3235 ZH Rockanje 

  Tel: 0181-408000 

  Email: wwillemsen@westvoorne.nl 
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Uitvoerder  Nog niet bekend 

 

Bevoegd gezag Gemeente Westvoorne 

 Contactpersoon Zie boven  
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Aanleiding van het verkennend inventariserend veldonderzoek 
In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen aan de Voorweg te Oostvoorne in de gemeente 

Westvoorne kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Het beknopte 

bureauonderzoek wijst namelijk uit dat het gebied een archeologische verwachting kent, waarbij 

vaststaat dat de ontwikkeling van het gebied gepaard zal gaan met grondroerende werkzaamheden. 

Plaats, aard, omvang en diepte van die werkzaamheden worden hieronder beschreven (zie Geplande 

werkzaamheden). De combinatie van archeologische verwachting en voorgenomen werkzaamheden 

maakt het uitvoeren van een verkennend inventariserend veldonderzoek noodzakelijk. 

Op verzoek van de gemeente Westvoorne heeft het BOOR een Programma van Eisen voor het 

verkennend inventariserend veldonderzoek opgesteld. Dit PvE-Boren wordt hieronder gepresenteerd; 

het wordt voorafgegaan door een overzicht van de resultaten van een (beknopt) bureauonderzoek. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat het bureauonderzoek en het verkennend inventariserend 

veldonderzoek de eerste stappen zijn in het inventariseren van archeologische waarden in het 

plangebied. Indien nodig wordt de inventarisatie afgerond met een karterend en een waarderend 

inventariserend veldonderzoek. Het resultaat van het inventariserend veldonderzoek is een rapport 

met een waardestelling van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen en een inhoudelijk 

(selectie-)advies, aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (een selectiebesluit) ten aanzien van de 

vindplaatsen kan worden genomen. 

Het archeologisch onderzoek is gericht op zowel een onbelemmerde inrichting van het gebied, als op 

een zorgvuldig beheer van het archeologisch erfgoed.  

 

Bureauonderzoek 
Het uitvoeren van een bureauonderzoek is de eerste stap in de inventarisatie van archeologische 

waarden in het plangebied. Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 

bekende en verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Aan de hand hiervan wordt de 

archeologische verwachting van het plangebied opgemaakt en wordt een beslissing genomen over 

het al dan niet uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek en over de wijze waarop dit moet 

worden uitgevoerd. De archeologische verwachting wordt door middel van het inventariserend 

veldonderzoek getoetst. 

 
Plangebied 

Het plangebied betreft het deel van Oostvoorne tussen de Voorweg en de Hoefweg. De 

ontwikkelingen beslaan een oppervlak van ongeveer 4,5 hectare. Het plangebied heeft bij benadering 

de RD-coördinaten 66.354/436.459; 66.372/436.445; 66.388/436.468; 66.500/436.371; 

66.450/436.365; 66.438/436.204; 66.335/436.163; 66.218/436.215; 66.212/436.238. 

 

Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied is het plangebied. Daar waar voor het bureauonderzoek gegevens van buiten 

het plangebied worden gebruikt, wordt dat in de tekst aangegeven. 

 

Huidige situatie onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied is grotendeels onbebouwd, langs de randen van het plangebied is echter wel 

bebouwing aanwezig.  

 

Geplande werkzaamheden 

In het plangebied worden de nieuwbouw van woonhuizen, de aanleg van een waterpartij en de 

uitbreiding van de begraafplaats voorbereid. Het totale bouwvlak heeft een omvang van ongeveer 3,8 

hectare waarbij de woningen onderheid zullen worden. Het water heeft een oppervlak van circa 4400 

m². De uitbreiding van de begraafplaats beslaat ongeveer 1200 m2. De vertstoringsdiepten zijn 

momenteel nog onbekend. 



 4

 

Aandachtspunten 

Voor het onderzoeksgebied zijn de bestaande relevante gegevens geïnventariseerd, waarbij onder 

meer is gekeken naar archeologische, geologische en historisch-geografische aspecten. De volgende 

punten zijn van belang. 

 

AMK (1994, herzien 2007) 
Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 2007) 

bevinden zich binnen het onderzoeksgebied geen terreinen van hoge archeologische waarde, geen 

terreinen van zeer hoge archeologische waarde en geen terreinen van zeer hoge archeologische 

waarde (tevens wettelijk beschermd).  

 

AWK Westvoorne (2008) 
Volgens de Archeologische Waarden- en Beleidskaart van de gemeente Westvoorne (AWK 

Westvoorne 2008) bevindt de onderzoekslocatie zich in gebied met een redelijk hoge tot hoge 

archeologische verwachting. De archeologische waarden zijn te verwachten vanaf 0,8 meter onder het 

maaiveld. Daarbij bevinden zich vermoedelijk nog twee dijken binnen het plangebied met een zeer 

hoge archeologische verwachting. Deze archeologische waarden zijn te verwachten vanaf het 

maaiveld. 

 

Adviesbrief Voorweg, Oostvoorne (A2010029) 
In een adviesbrief (Gemeentewerken Rotterdam - BOOR U2010/11363 geeft het BOOR - in de 

hoedanigheid van archeologisch adviseur van het bevoegd gezag - aan, dat het uitvoeren van een 

archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en verkennend inventariserend veldonderzoek door 

middel van grondboringen) op deze locatie noodzakelijk is. 

  

Bekende historische waarden binnen het onderzoeksgebied 
Het cartografisch en historisch onderzoek geeft de mogelijke aanwezigheid aan van archeologische 

waarden in de vorm van bebouwing op de historische kaart van 1850 in het noordoostelijke deel van 

het onderzoeksgebied.  

 

Bewoningsgeschiedenis van Westvoorne 

Westvoorne maakt deel uit van een omvangrijk veengebied dat in ieder geval vanaf de IJzertijd (ca. 

800 voor Christus-begin jaartelling) werd bewoond. In het gebied zijn verschillende vindplaatsen uit de 

IJzertijd bekend. Ook in de Romeinse tijd (begin jaartelling-ca. 300 na Christus) is sprake van een 

intensieve bewoning, gelet op de vindplaatsen die uit deze tijd bekend zijn. De bewoning is vooral 

gesitueerd op de zogenaamde Afzettingen van Duinkerke I, een klei-/zandpakket dat op het veen is 

afgezet vanaf de eerste eeuwen voor het begin van de jaartelling. Na de Romeinse tijd breekt de 

bewoning af en begint door vernatting van het gebied plaatselijk weer veen te groeien. 

Vroegmiddeleeuwse bewoning vindt vermoedelijk in westelijk Voorne nog wel plaats langs de in het 

noorden gelegen oeverafzettingen van de Maas en in het vroegere en nu verdwenen duingebied ten 

westen van de huidige kust.  

 

Vanaf de 10e/11e eeuw wordt het veen- en klei-op-veen gebied ontgonnen. Door het graven van sloten 

wordt het gebied ontwaterd en voor bewoning en landbouw geschikt gemaakt. Door de toenemende 

ontwatering treedt een maaivelddaling op, waardoor het land voor het buitenwater meer kwetsbaar 

wordt. In het derde kwart van de 12e eeuw treden grote overstromingen op die vooral de noord -en 

westkant van Voorne aantasten. Als reactie worden op Voorne een aantal ringdijken aangelegd om 

woongronden en landerijen voor het water veilig te stellen. Hierdoor ontstonden de oudste polders op 
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Voorne: de ringpolders van Rockanje, Goudhoek, Rugge, Zwartewaal en Heenvliet. Oostvoorne is 

gelegen in de polder Goudhoek (circa 1100). 

 

In het begin van de 13e eeuw treden ook grote overstromingen op aan de zuidkant van 

Voorne. Zo ontstond waarschijnlijk rond 1214 het Haringvliet, waardoor Voorne gescheiden werd van 

de zuidelijk gelegen eilanden. Grote delen van Voorne werden overstroomd en met de ondergang 

bedreigd. De laatmiddeleeuwse door overstroming afgezette pakketten zand en klei rekenen we tot de 

Afzettingen van Duinkerke III. Ook in het zuidelijk deel van de gemeente Westvoorne worden nu dijken 

en polders aangelegd. Vooral op en langs de dijken werd gewoond. 

 

Geologische gegevens 

In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland ingevoerd (Westerhoff, Wong en 

Geluk 2003). Hierin worden de Afzettingen van Calais en Duinkerke tegenwoordig gerekend tot de 

Formatie van Naaldwijk en het Hollandveen is nu een laagpakket binnen de Formatie van Nieuwkoop. 

In dit PvE wordt echter uitgegaan van de oude lithostratigrafische indeling zoals die door de 

toenmalige Rijksgeologische Dienst in 1975 is opgesteld (Zagwijn en Staalduinen 1975). De 

voornaamste reden hiervoor is het voorkomen van verlies aan gedetailleerde stratigrafische informatie 

dat het toepassen van de nieuwe indeling met zich mee zou brengen. 

Het BOOR streeft er naar om in de nabije toekomst in samenspraak met TNO tot een regionale 

lithostratigrafische indeling van de holocene afzettingen in het Maasmondgebied te komen, die 

enerzijds aansluit bij de nieuwe stratigrafische indeling van Nederland en anderzijds recht doet aan de 

mate van stratigrafische detaillering die hier aanwezig is. Afgaande op de Toelichtingen bij de 

Geologische Kaart van Nederland 1:50.000, Kaartblad Rotterdam West (37 W) valt het plangebied in 

verschillende geologische zones: 

- Het westen: een zone van overstuiving door Jonge Duin- en Strandzanden van minder dan 2 

meter dikte. Onder het dikke zanddek liggen Afzettingen van Duinkerke III. De geologische 

opbouw ter plaatse is niet in detail bekend. Het is niet uit te sluiten dat er onder de Afzettingen van 

Duinkerke III nog Afzettingen van Duinkerke I en/of Hollandveen bevinden.  

- Het noordwesten: een kleine zone met Jonge Duin- en Strandzanden van minder dan 2 meter 

dikte. Onder het zanddek liggen dekafzettingen van Duinkerke IIIb op Hollandveen op Afzettingen 

van Calais. Het Hollandveen kan in de Late Middeleeuwen geërodeerd zijn door getijdengeulen.  

- Het oosten: een zone met klastische sedimenten - geulafzettingen - die behoren tot de Afzettingen 

van Duinkerke. Het gaat waarschijnlijk om de Afzettingen van Duinkerke 0. Hierop rusten 

achtereenvolgens een klastisch pakket (waarschijnlijk Afzettingen van Duinkerke I, een laag veen 

(Hollandveen; post-Romeins veen), en wederom een klastisch pakket - een dek - dat gevormd is 

in de Late Middeleeuwen (Afzettingen van Duinkerke IIIb). De top van de sequentie bestaat uit 

een klastisch pakket - een eolisch dek - dat gerekend wordt tot de Jonge Duin- en Strandzanden 

van minder dan 2 meter dikte. 

- Het noorden: een zone waar in de ondergrond dekafzettingen van Duinkerke 0, I en III aanwezig 

zijn. De Afzettingen van Duinkerke 0 worden afgedekt door een veenlaag (Hollandveen). Het 

gehele pakket van afzettingen wordt afgedekt door Jonge Duin- en Strandzanden van minder dan 

2 meter dik. 

 

Bekende archeologische waarden in het onderzoeksgebied 

In het onderzoeksgebied zijn geen archeologische waarden bekend. Er is niet eerder archeologisch 

onderzoek verricht. 
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Bekende archeologische waarden in de omgeving van het onderzoeksgebied 
Er bevinden zich diverse archeologische vindplaatsen in de directe nabijheid van het 

onderzoeksgebied.  

- BOOR-vindplaatscode 08-93 (Archisvondstmelding 405018) circa 400 m ten oosten van het 

huidige plangebied. Het betreft sloten en paaltjes, waarschijnlijk van perceelsafscheidingen, uit de 

Late Middeleeuwen (B). 

- BOOR-vindplaatscode 08-79 circa 720 m ten oosten van het huidige plangebied. Het betreft een 

complex dat bestaat uit rode aardewerk scherven en steengoed uit de Late Middeleeuwen (B). 

- BOOR-vindplaatscode 08-80 circa 320 m ten oosten van het huidige plangebied. Het betreft een 

complex dat bestaat uit grijze en rode aardewerk scherven en vroeg en laat steengoed van 

Siegburg en porselein. Verder zijn er een pijpfragment en bot aangetroffen uit de Late 

Middeleeuwen (B) tot de Nieuwe Tijd. 

- BOOR-vindplaatscode 08-81 circa 945 m ten oosten van het huidige plangebied. Het betreft een 

complex dat bestaat uit een Vlaams Romeinse scherf aardewerk uit de Romeinse tijd en uit rode 

aardewerk scherven en laat steengoed uit de Late Middeleeuwen (B) tot de Nieuwe Tijd. 

Daarnaast zijn ook recente resten aan getroffen. 

- BOOR-vindplaatscode 08-13 (Archisvondstmelding 403882) circa 330 m ten noorden van het 

huidige plangebied. Het betreft een complex dat bestaat uit inheems Romeinse 

aardewerkscherven uit de Romeinse tijd. 

- BOOR-vindplaatscode 08-07 (Archisvondstmelding 404217) circa 775 m ten noorden van het 

huidige plangebied. Het betreft een complex dat bestaat uit funderingen van een kleine aanbouw 

van de kerk uit de Nieuwe Tijd (A). 

 

Archeologische verwachting 

In het plangebied kunnen bewoningssporen aangetroffen worden uit de Romeinse tijd in de top van de 

Afzettingen van Duinkerke I, Middeleeuwen in en/of op de Afzettingen van Duinkerke III en Nieuwe 

Tijd op de Afzettingen van Duinkerke III en op de Jonge Duin- en Strandzanden. De middeleeuwse 

sporen kunnen gerelateerd worden aan de ontginningsperiode, maar ook aan de later gevormde 

polder en 2 dijken. 

 

Aantasting archeologische waarden 

De toekomstige ontwikkelingen van het project zullen gepaard gaan met grondroerende activiteiten. 

Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Deze verwachting 

geldt voor het gehele onderzoeksgebied en voor archeologische waarden uit alle bovengenoemde 

perioden, dat wil zeggen Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 

 

Advies 
Op grond van het gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 

bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling van 

het onderzoeksgebied zullen worden uitgevoerd, is een inventariserend veldonderzoek noodzakelijk. 
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Programma van Eisen voor het verkennend inventariserend veldonderzoek 
 

Inleiding 
Dit PvE heeft betrekking op de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek in 

onderzoeksgebied ‘Voorweg’ te Oostvoorne in de gemeente Westvoorne.  

In het algemeen heeft de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate 

van gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische 

eenheden van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de 

locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te 

selecteren voor de op een later tijdstip uit te voeren karterende fase van het inventariserend 

veldonderzoek. Vooruitlopend op een eventueel karterend en waarderend inventariserend 

veldonderzoek worden alvast zo veel mogelijk gegevens verzameld om de aard, diepteligging, 

omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de eventuele archeologische 

resten te kunnen vaststellen. Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt of en zo ja in welke mate 

bij de toekomstige bodemingrepen in het onderzoeksgebied archeologische waarden zullen worden 

aangetast. 

 

Verkennend veldonderzoek in onderzoeksgebied ‘Voorweg’ 
Het verkennend inventariserend veldonderzoek wordt uitgevoerd door het zetten van 47 

grondboringen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de KNA versie 3.1. 

 

Aandachtspunten voor uitvoering 
De uitvoering dient plaats te vinden op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd PvE én 

Plan van Aanpak. 

 

Boormethode 

Het booronderzoek wordt uitgevoerd door het zetten van 47 grondboringen. De volgende aspecten 

zijn van belang bij het boren: 

 

- De boringen worden geplaatst in: 

- Één noordzuid raai van 16 boringen en 4 oostwest raaien van samen 31 boringen (zie bijlage 1). 

-  De afstand tussen de boringen in de raaien bedraagt 20 meter. 

- De boringen worden gezet tot 5 meter beneden maaiveld  

- Van boringen met archeologische indicatoren wordt het ‘vuile’ traject bemonsterd en gezeefd op een 

zeef met een maaswijdte van 4 mm (zie bijlage). 

- De x-/y-coördinaat van de boorpunten dienen te worden bepaald. Dit kan handmatig (met 

bijvoorbeeld een meetlint) geschieden, waarbij de meetfout maximaal 1 meter bedraagt. 

- De z-coördinaat van het boorpunt dient te worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 

meettoestel (waterpas, total station e.d.), waarbij de meetfout maximaal 1 cm bedraagt. Bij het 

vaststellen van de z-coördinaat mag geen gebruik worden gemaakt van het AHN. 

- Voor het boren dient gebruik gemaakt te worden van een gutsboor met een binnendiameter van 

minimaal 2,5 cm. Voor de bovenste - geroerde - bodemtrajecten kan eventueel worden gebruik 

gemaakt van een edelmanboor. 

- De boorkernen dienen volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) of 

een direct daarvan afgeleide methode te worden beschreven. Hierbij wordt extra benadrukt dat: 

 - De begrenzing van de laagvlakken tot op de cm nauwkeurig dient te worden vastgesteld. 

 - De aard van de grenzen dient te worden vastgesteld. 

 

Samenstelling onderzoeksteam 
Bij het verkennend inventariserend veldonderzoek dient zowel het veldwerk, de uitwerking als de 
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rapportage te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij de aanwezigheid van kennis 

en ervaring met het werken in holoceen West-Nederland een vereiste is. 

Verslaglegging onderzoek 
De resultaten van het inventariserend veldonderzoek zullen door de opdrachtnemer in de vorm van 

een conceptrapport aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. De opdrachtgever biedt het concept 

ter goedkeuring aan, aan het bevoegd gezag. Vervolgens versterkt de opdrachtnemer het 

goedgekeurde rapport in drievoud aan de opdrachtgever. Tevens wordt het rapport gestuurd naar het 

bevoegd gezag, het BOOR, de Koninklijke Bibliotheek, naar de provincie Zuid-Holland (1 exemplaar 

voor de bibliotheek) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2 exemplaren).  

Het rapport moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de KNA versie 3.1 voor inventariserend 

veldonderzoek zijn opgesteld. In het rapport komen de volgende - gebruikelijke - aspecten aan de 

orde: 

- Het doel van het onderzoek 

- De onderzoeksmethoden 

- De resultaten van het onderzoek 

- Conclusies en aanbevelingen 

 

Daarnaast worden aan de rapportage de volgende specifieke eisen benadrukt/gesteld: 

- In de boorkernbeschrijvingen dienen tevens de meest relevante interpretaties (met name de 

onderscheiden stratigrafische eenheden) te worden opgenomen. 

- De in het veld onderscheiden stratigrafische eenheden dienen (zorgvuldig) te worden beschreven. 

- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt de conventionele benaming gebruikt: 

Afzettingen van Duinkerke (0, I, II en III), Hollandveen en Afzettingen van Calais (I, II, III en IV), 

Hellevoeterzand en dergelijke. 

- Van de meest informatieve boorraaien worden met gebruikmaking van alle boorstaten een profiel 

getekend. 

- Om de interpretaties binnen de profielen controleerbaar te maken, worden bij het tekenen de 

boorstaten in het profiel weergegeven en wordt de (litho)stratigrafische informatie van de 

boorkernbeschrijvingen goed herkenbaar bij de boorstaten geplaatst. 

- In de profielen en de boorstaten wordt de oxidatie-reductiegrens aangegeven. 

In het rapport worden de volgende kaarten opgenomen: 

- Een kaart met de boorpunten. 

- Een kaart waarop per boorpunt is aangegeven of er archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 

Tevens dienen de aard van de indicatoren en het stratigrafische niveau waarop zij zijn gevonden te 

worden aangegeven. 

 

Overleg 
Indien de opdrachtnemer af wil wijken van de in dit PvE beschreven aanpak, dient vooraf overleg 

gepleegd te worden tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

 

Tijdpad 

Direct na het veldwerk dient overleg plaats te vinden tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever en het 

bevoegd gezag over de verdere aanpak van de planlocatie. 

Het definitieve rapport dient (in drievoud) uiterlijk drie maanden na afronding van het veldwerk worden 

verstuurd.  
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LME schelprest, plantenresten
weinig schelpresten en plantenresten
plantenresten

weinig schelpresten en plantresten

schelpresten
zaad, plantenresten
schelpresten, plantenresten
schelpresten, plantenresten, 
schelpresten, plantenresten
zaad, plantenresten
schelpresten, plantenresten,natuursteen
grind, natuursteen

paffrath LME plantresten, grind, natuursteen



grind, natuursteen, schelpresten
ijzer schelpresten, natuursteen, grind

zaad, grind
schelpresten, grind. plantenresten
schelpresten

bot  schelpresten, natuursteen, grind
schelpresten, natuursteen

bot, ijzer weinig schelpresten, natuursteen, grind
schelpresten
weinig plantenresten
schelpresten, plantenresten, grind
weinig schelpresten

schelpresten, plantenresten
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n schelpresten, natuursteen, plastic
grind, plantresten



3. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van het bouwplan Voorweg – Hoefweg Te Oostvoorne 
617, mei 2010, Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving bv 
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1 Inleiding 
 
In Oostvoorne wordt de locatie langs de Voorweg herontwikkeld. Op de locatie waar zich nu nog een 

boerderij, bouwmarkt en een viertal woningen bevinden wordt een wijkje met een kleine 100 woningen 

gerealiseerd. 

Voor wegverkeerlawaai moet voor dit bestemmingsplan worden voldaan aan de Wet geluidhinder. 

Volgens deze wet dienen bestaande woningen langs nieuwe wegen en nieuwe woningen aan 

grenswaarden te voldoen. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB(Lden) voor wegverkeerslawaai. 

Voor stedelijk gebied geldt een maximale ontheffing hogere grenswaarde van 63 dB(Lden) voor 

wegverkeerslawaai. Hiertoe is met de standaard rekenmethode II (Geomilieu versie 1.40) een 

berekening uitgevoerd. 

Voor de langs het plangebied lopende Voorweg is de verkeersintensiteit zodanig dat zonder 

maatregelen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Ook bij de toepassing van een stiller 

wegdektype wordt de grenswaarde overschreden. De maximum ontheffingswaarde wordt niet 

overschreden. Afschermende voorzieningen passen niet in het beeld van het lieflijke dorp Oostvoorne. 

Voor de overige bestaande wegen rond het plangebied geldt dat deze vallen onder een 30 km/u 

regime, en derhalve niet onderzoeksplichtig zijn en/of op een dusdanige afstand liggen en een 

dermate lage intensiteit kennen dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.  

Een ontheffing hogere grenswaarde voor de Voorweg is noodzakelijk. 

 

2 Te onderzoeken bronnen.  
 

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een onderzoekszone, met 

uitzondering van woonerven en wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zonebreedte is 

afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving. 

Volgens de Wet geluidhinder gelden de volgende zonebreedten: 

 Stedelijk Buitenstedelijk 

Aantal rijstroken Aantal meter aan weerszijden van de weg 

3 of meer 350 m 400 – 600 m 

1 of 2 200 m 250 m 

Volgens de Wet geluidhinder is sprake van buitenstedelijk gebied wanneer het betreffende gebied 

gelegen is buiten de bebouwde kom of wanneer het gebied is gelegen binnen de zone van een 

auto(snel)weg. 

In de overige gevallen is sprake van stedelijk gebied.  

Onderzocht zijn de volgende wegen 

weg Max snelheid Breedte onderzoekszone 

Voorweg 50 km/u 200 m 

Molendijk 50 km/u 200 m 

Hoefweg 60 km/u 250 m 

Interne ontsluiting 30 km/u geen 

De breedte van de onderzoekszone wordt gemeten vanuit de rand van de verharding. 



3 Grenswaarden 
 
In stedelijke situaties (en gebieden die na realisatie van een nieuw bestemmingsplan binnen de 

bebouwde kom komen te liggen gelden formeel ook al als stedelijk) gelden de volgende 

grenswaarden voor het geluidsniveau aan gevels van nieuw te bouwen woningen.  

Stedelijk gebied: 

 

Weg Woning 
Voorkeurs-

grenswaarde 

Maximum-

ontheffingswaarde 

Aanwezig  Nieuw 48 dB(Lden) 63 dB(Lden) 

Nieuw Aanwezig 48 dB(Lden) 63 dB(Lden) 

Nieuw Nieuw 48 dB(Lden)  58 dB(Lden) 

 

In verband met te verwachten veranderingen aan motorvoertuigen mogen volgens artikel 110g Wet 

Geluidhinder voor wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/u de geluidsniveaus tijdelijk 

worden gereduceerd met 5 dB, voor wegen met een hogere maximumsnelheid bedraagt de reductie 

2 dB. Deze aftrek is voor de in dit rapport vermelde resultaten toegepast. Bij de beelden van de 

Geomilieu berekeningen is deze aftrek nog niet toegepast. 

Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zijn burgemeester en wethouders bevoegd een 

ontheffing hogere grenswaarde te verlenen De hierboven aangegeven maximum grenswaarden 

mogen hierbij echter niet worden overschreden. 

 

De gevelisolatie van de betrokken woningen dient zodanig te worden ontworpen, dat voor de 

binnenwaarde wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit. 

Hiertoe dienen de gesommeerde geluidsbelastingen zonder de aftrek volgens artikel 110g Wet 

geluidhinder te worden aangehouden. 

Bij toekenning van een hogere grenswaarde zijn ontheffingsverleners bevoegd nadere eisen te stellen 

aan de ligging van geluidgevoelige ruimten en buitenruimten. 
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4  Gebruikte gegevens en uitgangspunten. 
De verkeersgegevens zijn overgenomen van het verkeersonderzoek van de gemeente Westvoorne 

ten bate van het advies “duurzaam veilige inrichting Voorweg” dd februari 2008. Voor de 

verkeersintensiteiten is gebruik gemaakt van prognoses voor 2020. De invloed van de nieuw te 

realiseren bebouwing is in deze prognose meegenomen.  

Voor de details met betrekking tot percentages vrachtverkeer, verhouding werkdag/weekdag etc is 

aangesloten bij tellingen van de gemeente uit 2009. Voor de Hoefweg/Molendijk is gebruik gemaakt 

van tellingen uit 2004. 

Bij de geluidsbelasting in Lden worden de geluidsbelastingen van dag, avond (+5) en nachtelijke (+10) 

uren energetisch gemiddeld. De verkeersgegevens van alle etmaalperioden zijn dus van belang 

Voor de onderzochte wegen is van onderstaande verkeerscijfers en uurintensiteiten gebruik gemaakt. 

Weg 
Intensiteit in 

2020 weekdag 
periode 

Uur als 

percentage 

van etmaal 

% Personen-

auto’s 

% Middel-

zwaar 

% Zwaar 

vrachtverkeer

Dag 6.76 % 97.3 % 1.5 % 1.2 % 
Avond 3.5 % 98.4 % 0.9 % 0.7 % 

Voorweg N van  

Hoefweg 

 

7472 mvt/etm 

 Nacht 0.61 % 97.5 % 0.8 % 0.9 % 
dag 6.76 % 97.3 % 1.5 % 1.2 % 

Avond 3.5 % 98.4 % 0.9 % 0.7 % 
Voorweg Z van 

Hoefweg  

 

5698 mvt/etm 

 Nacht 0.61 % 97.5 % 0.8 % 0.9 % 
dag 6.75 99 % 0.5 % 0.5 % 

Avond 4.52 99 % 0.5 % 0.5 % Hoefweg/Molendijk 
 

250 mvt/etm 
 Nacht 0.25 99 % 0.5% 0.5 % 

 

De rijsnelheid voor de Voorweg is 50 km/uur.  

De toegestane rijsnelheid voor de Hoefweg en de Molendijk is deels 50, deels 60 km/u. De werkelijke 

rijsnelheden liggen voor deze uiterst smalle weg aanzienlijk lager. 

De waarneempunten liggen op 2 m boven het vloerpeil van de verdiepingen, waarbij aa/bb/cc staan 

voor de berekende geluidsbelastingen op begane grond, 1e en 2e verdieping. Binnen de bespreking 

van de resultaten worden alle benodigde ontheffingswoningen aangeduid met het 

waarneempuntnummer (dd) met de hoogst berekende waarde. 

Als aanvullende geluidbeperkende maatregel is geluidsreducerend asfalt eventueel toepasbaar op de 

Voorweg. Echter, hiermee kan ook niet aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan. Wallen en 

schermen zijn niet onderzocht; deze passen absoluut niet in het gewenste beeld van dit deel van 

Oostvoorne. 

Het wegdek van de onderzochte wegen bestaat uit DAB, met uitzondering van de aansluiting van de 

Molendijk op de Voorweg; deze bestaat uit klinkers in visgraatverband. 

Voor het gebied buiten de in het model ingevoerde wegen en waterpartijen is aangehouden dat de 

bodemfactor hier 0,60 bedraagt. 
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Beeld van het rekenmodel 
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5 Resultaten en conclusie  
 

De geluidsbelasting is voor alle wegen gezamenlijk berekend. De afstand tussen de onderzochte 

wegen is voor nieuwe woningen in dit plan echter dusdanig dat vrijwel de gehele geluidsbelasting van 

een onderzochte woning aan de dichtst bij gelegen weg valt toe te rekenen. 

 

Voorweg Noord 
Waarneempunten 

 
Resultaten 

 
Voor dit deel van het plan is voor 5 woningen een ontheffing hogere grenswaarde vereist. Voor de 3 

woningen langs de Voorweg (110 – 111 en 167) is deze 64-5=59 dB(Lden), voor de woningen aan de 

interne ontsluiting is deze 58-5=53 (117) respectievelijk 56-5=51 (121) dB(Lden). 

Voor de overige woningen wortdt aan de voorkeursgrenswaarde van 53 dB(Lden) voldaan. 
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Voorweg midden 
Waarneempunten 

 
Resultaten 

 
Voor dit deel is voor 1 woning (306 - direct ten zuiden van het fietspad) een ontheffing in verband met 

de overschrijding van de grenswaarde uitsluitend ter plaatse van de zolderverdieping) vereist van 54-

5=49 dB(Lden). 
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Voorweg nabij Molendijk 
Waarneempunten 

 
Resultaten 

 
Hier is voor 4 woningen langs de Voorweg een ontheffing vereist van 64-5=59 dB(Lden). 

Waarneempunten 98, 103, 104 en 107.  

Voor de overige woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 53 dB(Lden).  
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Molendijk en Hoefweg 
Waarneempunten 

 
Resultaten 

 
Voor de langs deze weg gelegen woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 

48+5=53 dB(Lden).  

  

Samenvattend 
Voor in totaal 10 woningen is een ontheffing hogere grenswaarde vereist. Voor 7 woningen bedraagt 

deze 59 dB(Lden), voor de andere 3 respectievelijk 53, 51 en 49 dB(Lden). Met de toepassing van 

geluidsarm asfalt is binnen de bebouwde kom een reductie van maximaal 4 dB te bereiken. Hiermee 

zou het aantal benodigde ontheffingen dalen tot 7. Gezien de hoge kosten van aanleg en onderhoud 

(de woningen met een te hoge geluidsbelasting liggen relatief verspreid) is dit geen reële optie.  

De optredende geluidsbelasting is die van alle wegen gezamenlijk.  
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Voor de woningen waar een ontheffing vereist is, dient de geluidsisolatie van de gevel dusdanig te zijn 

dat de binnenwaarde van 33 dB(Lden) gehaald wordt. Bij het ontwerp van de woning en de keuze 

voor de te gebruiken materialen zal hierbij rekening moeten worden gehouden. 

Mede gezien de ligging van de buitenruimtes aan de stille zijde is er echter zeker sprake van een 

goed woonmilieu. 
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Industrielawaai 
 

Het gebied ligt deels binnen de huidige 50 dB contour van het gezoneerd industrieterrein 

Maasvlakte(I)-Europoort.  Voor xxx woningen is een ontheffing noodzakelijk. 

Echter na realisatie van Maasvlakte II en de bijbehorende maatregelen en functiewijzigingen voor 

Maasvlakte I - Europoort ontstaat onderstaande situatie:  

 
Uit dit overzicht afkomstig uit de “partiele herziening bestemmingsplan zeegebied 1999” van de 

gemeente Westvoorne blijkt dat het gehele plangebied in de toekomst buiten de 50 dB contour komt 

te liggen. 
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4. Verkennend bodemonderzoek Plangebied Voorweg te Westvoorne 
1003B895/DBI/rap3, 30 november 2010, IDDS 



 









































































































































































































































































































































































































































































































































 



5. Samenvatting inspraak- en overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Voorweg 
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Samenvatting inspraak- en overlegreacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan Voorweg Oostvoorne, 

gemeente Westvoorne 
Versie 2 december 2010 

 
Tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan Voorweg Oostvoorne hebben twee personen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen. 
 
Dit document bevat een puntsgewijze samenvatting van de door de insprekers gemaakte opmerkingen. 
Vervolgens is onder het kopje Reactie een beantwoording gegeven op de opmerkingen. 
 
Ook zijn de reacties die volgden uit het wettelijk vooroverleg ex. artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) in deze nota opgenomen en beantwoord. Er zijn drie overlegreacties van de overlegpartners ontvangen.  
 
In bijlage 1 van deze samenvatting vindt u de verschillende inspraak- en overlegreacties. De inspraakreacties zijn 
conform de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) geanonimiseerd en genummerd. 
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INSPRAAKREACTIES 

1. Inspraakreactie 
Op maandag 26 juli 2010 heeft de inspreker zijn zienswijze betreffende het voorontwerpbestemmingsplan 
mondeling kenbaar gemaakt. 
 
Reactie 

A. Inspreker geeft aan dat de ontsluiting van de nieuwe woonwijk de verkeersveiligheid op de Voorweg niet 
ten goede komt en is daarbij van mening dat de nieuwe wijk gebaat zou zijn met een rotonde ter plaatse 
van de Fazantenlaan om een beter zicht te hebben op de verkeerssituatie en het invoegen hierin. 
Inspreker geeft aan dat de Voorweg al een drukke en onoverzichtelijk weg is en dat door de nieuwe 
woonwijk de verkeersdrukte nog groter wordt. Hierbij zullen veel meer fietsende verkeersbewegingen 
gemaakt worden (waaronder zich veel kinderen bevinden) waardoor deze situatie wordt verslechterd.  

B. Inspreker geeft aan dat het voordeel van een rotonde minder belasting van de Voorweg met zich 
meebrengt doordat hiermee meerdere opties voor ontsluitingswegen worden geboden.  

C. Inspreker geeft aan dat het bijkomende voordeel van een rotonde ter plaatse van de Fazantenlaan direct 
als toegang kan dienen voor de brandweer en dat de aanrijtijd gewaarborgd blijft.  

D. Inspreker is van mening dat de ontsluiting meer over de Westvoorneweg zou moeten gaan in plaats van 
over de Voorweg omdat deze weg daarvoor in het verleden is aangelegd.  

E. Inspreker ziet dat de gemeente de situatie aan de Voorweg ook als onveilig ervaart, maar geeft daarbij 
tevens aan dat het plaatsen van verkeersborden met alarmerende teksten voor de automobilist niet 
genoeg is om de verkeersveiligheid te garanderen. Inspreker geeft aan dit graag terug te willen zien bij 
de besluitvorming omtrent dit bestemmingsplan.  

Beoordeling 
A. Enige jaren geleden is besloten dat de Fazantenlaan niet door de nieuwe wijk zou worden doorgetrokken 

richting de Westvoorneweg. Hierna is ook besloten om de Voorweg duurzaam veilig in te richten. Eén 
van de uitgangspunten daarbij was om geen nieuwe kruisingsituaties te creëren. Besloten is daarom de 
huidige ontsluiting van de bouwmarkt te gebruiken als de ingang voor autoverkeer naar de wijk. Dit 
besluit is mede ingegeven doordat de bestaande verkeersstroom van en naar de bouwmarkt 
vergelijkbaar is met de verkeersstroom die wordt gegenereerd door de nieuwe woningen. Er is zodoende 
geen sprake van een toename aan verkeersbewegingen. Omdat de nieuwe wijk geen invloed heeft op 
het aantal verkeersbewegingen zijn ook geen aanvullende maatregelen elders in het wegenverkeernet 
nodig. 

B. Het aantal verkeersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie neemt niet toe. Dit plan heeft 
hiermee verkeerskundig gezien een ‘neutrale bijdrage’. Zie verder de beantwoording onder A.  

C. Om te voorkomen dat nieuwe kruispuntsituaties ontstaan, is besloten geen nieuwe rotonde aan te leggen 
ten behoeve van de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Gezien de nabijheid van de brandweerkazerne 
zullen infrastructurele maatregelen nauwelijks invloed hebben op de aanrijtijd.  

D. Zoals onder A verwoord, is besloten aan de Westvoorneweg geen nieuwe kruisingsituaties te creëren, dit 
met het oog op de verkeersveiligheid. Hierom is de Fazantenlaan niet doorgetrokken richting de 
Westvoorneweg en zal de nieuwe wijk ontsloten worden via de huidige ontsluiting van de bouwmarkt op 
de Westvoorneweg. 
 

E. De wijzigingen aan de Voorweg hebben tot doel deze weg “Duurzaam Veilig” te maken. Eén van de 
principes van duurzaam veilig zijn “herkenbaarheid”. Deze kan vergroot worden door de verkeerssituatie 
te wijzigen, of door een verkeerssituatie middels signaleringen aan te kondigen. 
De gemeente Westvoorne streeft naar verkeersveilige situaties. De ontsluiting van de nieuwe wijk wordt, 
zoals onder A. onderbouwd, als toereikend en veilig beschouwd. 

 

Conclusie 

De realisatie van het nieuwbouwplan heeft geen dermate omvangrijke gevolgen voor de verkeerssituatie dat een 
rotonde of andere kruispuntconstructie dient te worden toegevoegd. Daarnaast is in het verleden reeds besloten 
geen nieuwe kruispuntsituaties langs de Westvoorneweg te ontwikkelen. De ingediende inspraakreactie geeft 
geen aanleiding voor wijziging van het bestemmingsplan. 
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2. Inspraakreactie 
Per post heeft de gemeente Westvoorne d.d. 17 augustus 2010 de volgende inspraakreactie ontvangen. De brief 
is gedateerd op 15 augustus 2010.  
 
Reactie 

A. Inspreker geeft aan verbaasd te zijn dat zijn woning in het plangebied van het bestemmingsplan is 
opgenomen zonder daarvan van te voren in kennis te zijn gesteld. 

B. Inspreker geeft aan dat in het vigerende bestemmingsplan een groenstrook is opgenomen aangrenzend 
aan de achtertuin van de woning die bestemd is als groen of tuin. In de Ruimtelijke structuurnota is 
opgenomen dat het wenselijk is om deze groenzone aan te brengen onder andere ter afscherming van 
de woningen. Inspreker geeft aan dat in het voorontwerpbestemmingsplan “Voorweg Oostvoorne” hier op 
geen enkele wijze rekening mee wordt gehouden en dat daarmee de privacy van de bewoners wordt 
geschonden. 

C. In hoofdstuk 2.2 van de toelichting; de omschrijving van het plangebied, is een omschrijving gegeven van 
de locatie en de huidige situatie. Inspreker geeft aan dat de vier bestaande woningen, die in het plan zijn 
opgenomen, hier totaal niet worden genoemd. 

D. Inspreker vraagt naar de gevolgen van de twee in het bestemmingsplan genoemde waterpeilen voor de 
jaren dertig woningen, die niet onderheid zijn.  

E. In het bestemmingsplan wordt gesprokene over bebouwing in korte rijtjes van 7 en 11 woningen. 
Inspreker geeft aan dat hiermee geen sprake is van korte rijtjes.  

F. Inspreker geeft aan dat de plannen zoals beschreven op bladzijde 11 (stedenbouwkundige inpassing) in 
het bestemmingsplan er voor zorgen dat de achterkant van de woning niet meer met de achterkant naar 
het landelijk gebied ligt, maar met de achterkant tegen de achterkant van de beoogde woningbouw aan 
komt te liggen. Inspreker geeft aan dat de bestaande woning aan de Voorweg hiermee geen onderdeel 
meer van de dorpsrand is en het aantrekkelijke woonklimaat compleet wordt verstoord.  

G. Inspreker geeft aan dat de vier bestaande woningen aan de Voorweg één geheel met elkaar vormen. 
Inspreker vraagt waarom hiermee in het voorontwerpbestemmingsplan totaal geen rekening is 
gehouden, daar er wordt gesproken over vrijstaande woningen, die aansluiten op de bestaande 
bebouwing.  

H. Inspreker vraagt zich af hoe een “dominante muur” van 36 woningen achter zijn woning geschaard kan 
worden onder beeldkwaliteit. 

I. In het bestemmingsplan is aangegeven dat de riolering wordt gerealiseerd middels een gescheiden 
rioolsysteem (p 24). Inspreker stelt de vraag of de vier bestaande woningen aan de Voorweg nu ook op 
kosten van de ontwikkelaar worden voorzien van dit systeem. 

J. In het bestemmingsplan is aangegeven dat volgens de wet de geluidsisolatie van de gevels dusdanig 
moet zijn dat de binnenwaarde maximaal 33 dB(Lden) is (p 27). Inspreker stelt de vraag of de bestaande 
woningen aan de Voordijk, omdat deze ook binnen het plangebied van het bestemmingsplan vallen, op 
kosten van de projectontwikkelaar adequaat aangepast worden.  

K. Inspreker geeft aan bezwaar te hebben tegen de nokhoogte van de geplande starterswoningen die een 
minimale nokhoogte van 10,5 meter zouden krijgen, wat 1,5 meter hoger is dan de bestaande woningen 
aan de Voorweg. Hiermee zouden de bestaande woningen “in het niet vallen” ten opzichte van de 
nieuwe woningen die “een dominante muur” vormen. Inspreker geeft aan dat dit totaal niet van respect 
getuigt voor het erfgoed van Oostvoorne. 

L. Inspreker uit zorgen over de heiwerkzaamheden die gepaard zullen gaan met de bouw van de nieuwe 
woningen in het plangebied. De zorgen hebben met name betrekking op de vier bestaande woningen 
aan de Voorweg die niet zijn onderheid. Inspreker eist een andere, veiligere manier van fundering om 
schade aan de bestaande woningen te voorkomen.  

Beoordeling 
 

A. Reeds op 27 januari 2010 is het voornemen om het bestemmingsplan Voorweg op te stellen in de 
Westvoornse Courant gepubliceerd. Hierbij is vermeld dat de grenzen van het plangebied worden 
gevormd door de Voorweg, de Molendijk, de Hoefweg, de westelijke grens van het perceel Hoefweg 1 en 
de zuidelijke- en noordoostelijke grens van de begraafplaats. 
Ook is vanaf het begin van het opstellen van het bestemmingsplan gecommuniceerd dat enkele 
bestaande panden in het plangebied worden opgenomen om een duidelijke plangrens te krijgen. 
Inspreker had redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn van dit voornemen. 
 
Daarnaast betekent de opname voor inspreker een vereenvoudiging van regelgeving ten opzichte van 
het geldende bestemmingsplan.  
 

 3



B. Het uitgangspunt voor het in bestemmingsplan ‘Oostvoorne Dorp’ is een andere. Er is immers alleen 
sprake van sloop en bebouwing met enkele woningen van het perceel Voorweg 39/41 (voormalige 
garage). De bouwmarkt blijft bij dit uitgangspunt aanwezig. Om die reden is in de toelichting van het 
bestemmingsplan opgenomen dat het wenselijk is om ter afscherming van de bouwmarkt en het 
bijbehorende parkeerterrein een groenzone in te richten. 
Nu in het bestemmingsplan Voorweg ook de bouwmarkt verdwijnt en het achterliggende terrein als 
woongebied wordt ingericht, is een dergelijke groene bufferzone minder noodzakelijk. 

C. Hoewel deze woningen inderdaad deel uitmaken van het plangebied, zijn ze niet genoemd in de 
planbeschrijving. Dit zal gewijzigd worden in de toelichting. 

D. De genoemde peilen zijn de huidige grondwaterpeilen, die reeds in 1999 in een peilbesluit van het 
toenmalige waterschap “Brielse Dijkring” zijn vastgelegd. Van aanpassing van het waterpeil is wellicht 
wel sprake, bij de bepaling van het peil zal echter rekening worden gehouden met de bestaande 
woningen en de gesteldheid van de bodem. Besluitvorming over het peil gebeurt in overleg met het 
waterschap. 

E. De in het bestemmingsplan genoemde korte rijtjes slaan op de bestaande situatie in de omgeving. Aan 
de westzijde van de Voorweg liggen enkele korte rijtjes woningen. De omschrijving heeft dus geen 
betrekking op de nieuwbouwplannen. 

F. De gemeente onderschrijft dat het woonklimaat voor indiener wijzigt, doch acht het maatschappelijk 
belang van een goed woningaanbod tevens van belang. Daarnaast wijzigt het woonklimaat van inspreker 
ook in positieve zin, zo zullen de bouwmarkt en de autogarage bijvoorbeeld verdwijnen. 
Indien een grondeigenaar, woningbezitter of eigenaar van een bedrijf van mening is dat zijn/haar woning, 
bedrijf of gronden minder waard worden, kan op basis van hoofdstuk 6, afdeling 6.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening een verzoek om een tegemoetkoming planschade ingediend worden. Het verzoek 
zal in dat geval door een onafhankelijke adviseur getoetst worden. 

G. In de betreffende paragraaf zal de tekst over de nieuwe woningen aan de Voorweg en de 
Molendijk/Hoefweg worden aangepast. De tekst zal als volgt luiden: 
Langs de Molendijk/Hoefweg komen zo veel mogelijk in aansluiting op de bestaande bebouwing alleen 
vrijstaande woningen en aan de Voorweg komen 2-onder-1-kap woningen. Voor de nieuwe woningen 
aan de Voorweg is een voorgevellijn aangeduid. Deze lijn is gelijk gesteld met de heersende rooilijn of 
zelfs iets terug gelegd. Dit om het bestaande beeld aan de Voorweg zo min mogelijk te verstoren. Achter 
de woningen aan de Voorweg liggen rijen met goedkope en middeldure woningen. 

H. Beeldkwaliteit uit zich in verschillende vormen zoals de inrichting van de openbare ruimte, schakering, 
geleding en architectuur. Binnen het plangebied Voorweg wordt een kwaliteit gerealiseerd die passend is 
binnen de gemeente Westvoorne. 
In het plan is sprake van geleding, vanaf de Voorweg neemt de dichtheid steeds verder af. Daarnaast 
wordt door het toepassen van “gebroken blokken” de door inspreker genoemde “dominante muur” 
afgezwakt. 
Tenslotte acht de gemeente de invloed van de nieuwe woonwijk op het leefgenot van inspreker gering, 
aangezien het zicht op de wijk door opgaande beplanting grotendeels wordt ontnomen. 

I. Het toepassen van het gescheiden rioolsysteem gebeurt naar aanleiding van eisen van het waterschap 
voor nieuwe woningen. De woning van de inspreker maakt geen deel uit van de ontwikkelingen, 
verandering van het rioolsysteem is dan ook niet aan de orde. 

J. Het bouwbesluit is van toepassing op nieuwe woningen of bij reconstructies van wegen. De 
weggeluidsbelasting op de woning van inspreker neemt als gevolg van de ontwikkeling niet toe: het 
aantal verkeersbewegingen dat de nieuwe wijk genereert is namelijk ongeveer gelijk aan het aantal 
verkeersbewegingen van de huidige bouwmarkt. Aanpassing van de bestaande woningen is, aangezien 
de situatie op het gebied van wegverkeerslawaai niet wijzigt, niet nodig. 

K. De belevingswaarde van de door inspreker genoemde vrijstaande woningen is vooral groot vanaf de 
Voorweg. Hiervandaan springen de woningen in het oog en is de onderlinge relatie zichtbaar. Er zal 
geen directe “zichtrelatie” zijn tussen de woningen aan de Voorweg en de woningen in de nieuwe 
woonwijk. De gemeente Westvoorne acht het hierom niet waarschijnlijk dat de woningen aan de 
Voorweg in het niet zullen vallen bij de nieuwbouw. 

L. Voorafgaand, tijdens en na de bouw wordt op verzoek van de initiatiefnemer door een gespecialiseerd 
bureau inzichtelijk gemaakt of eventuele schade aan de woning, als gevolg van de bouw, optreedt. Op 
basis hiervan kan bepaald worden of verhaalbare schade is ontstaan aan omliggende bebouwing. Mocht 
de bouw leiden tot schade aan de eigendommen van indiener dan zal de initiatiefnemer de schade 
vergoeden. 

Conclusie 
Naar aanleiding van de punten C, E en G zal de toelichting van het bestemmingsplan worden aangepast. De 
overige punten geven geen reden voor planwijziging. 
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OVERLEGREACTIES 

1. Overlegreactie 
Het Waterschap Hollandse Delta heeft per brief haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan “Voorweg 
Oostvoorne” gegeven. Deze brief is door de gemeente Westvoorne op 23 augustus 2010 ontvangen.  
 
Reactie 

A. Beschreven is dat in het plangebied 11,7% water zal worden gerealiseerd. Niet onderbouwd is of dit 
berekend is op basis van het bruto plangebied of op basis van de toename aan verharding.  

B. Onder ‘Waterberging’ wordt het percentage van 10% uit het Waterplan van Westvoorne genoemd als 
basis voor open water binnen het bebouwd stedelijk gebied. Onduidelijk is waar dit percentage op is 
gebaseerd. De algemene norm voor de hoeveelheid waterberging stedelijk gebied is opgenomen in het 
Nationaal Bestuursakkoord Water.  

C. Afwijkende peilen binnen een vigerend plangebied behoren toe aan op- of onderbemaling met een eigen 
peilbesluit of vergunning. De stelling dat binnen het peilgebied watergangen kunnen zijn met een hoger 
of lager waterpeil dan het vigerende peil van NAP +0,35m is daarom onjuist. 

D. Uitgangspunt bij hemelwaterafvoer is dat niet verontreinigd hemelwater direct naar het oppervlaktewater 
wordt afgevoerd.  

i. Matig verontreinigd hemelwater van wegen zou via bermpassage kunnen afvloeien of middels 
sedipijp; 

ii. Extensief bereden wegen in het plangebied mogen ook direct naar het oppervlaktewater lozen; 

iii. ‘Infiltratie in de bergingsvijver’ is een onjuiste benadering. 

E. Het onderhoud aan het watersysteem wordt beschreven. Uitgangspunt is dat het waterschap beheerder 
is van alle oppervlaktewater en dat het onderhoud van hoofdwatergangen bij het waterschap ligt.  

i. ‘Overige watergangen’ moeten worden onderhouden door de aanliggende eigenaren; 

ii. In het plangebied Voorweg zal de gemeente het onderhoud van de watergangen en waterpartijen 
voor haar rekening nemen; 

iii. De wijziging van afvoersituatie in het watersysteem kan tot gevolg hebben dat de status van de 
watergangen gewijzigd moet worden. Dat kan consequenties hebben voor het beheer en 
onderhoud. Een mogelijk besluit hiertoe zal eerst na overleg tot stand komen.  

F. Er is een berekening weergegeven van de toename aan verhard oppervlak in het plangebied.  

i. Van de aanwezige verharding worden geen oppervlakten genoemd. De extra hoeveelheid water 
die wordt afgevoerd is daarmee niet gerelateerd aan de bestaande verharding; 

ii. Is het opgegeven percentage van 21.44% watercompensatie juist?; 

iii. Over demping en compensatie van aanwezige sloten in het plangebied worden geen gegevens 
vermeld; 

iv. Er wordt niet ingegaan op welke wijze de peilscheiding tussen de peilgebieden NAP +0,35 m en 
NAP -0,60 m tot stand wordt gebracht; 

G. Uit de paragraaf ‘Overleg waterschap’ blijkt dat er nog onderzoeken lopen.  

i. Niet duidelijk is welke onderzoeken gaande zijn; 

ii. In de waterparagraaf ontbreken aspecten over grondwateren en (water)veiligheid. De ‘Handreiking 
Watertoetsproces 3’ van de Helpdesk Water kan hierbij een aanvulling zijn.  

H. In de waterparagraaf ontbreekt een verwijzing naar de Keur van het waterschap.  

i. Voor alle handelingen met betrekking tot watersystemen en waterschapswegen is doorgaans een 
ontheffing nodig van het waterschap; 

ii. Op grond van de Keur is ook bepaald dat langs watergangen beschermingszones van toepassing 
zijn (v/h keur- en onderhoudsstroken).  

 
Beoordeling 
Op 19 oktober 2010 heeft een overleg plaatsgevonden tussen het Waterschap Hollandse Delta, de gemeente 
Westvoorne en de ontwikkelende partij. Tijdens dit overleg zijn diverse aspecten besproken die ook in de 
vooroverlegreactie naar voren zijn gekomen. 
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A. Dit percentage is berekend op basis van het bruto plangebied. Dit zal worden aangevuld in de 
waterparagraaf. 

B. Dit percentage volgt uit het waterplan dat het waterschap Hollandse Delta tezamen met de gemeente 
Westvoorne heeft opgesteld. Dit zal in de betreffende paragraaf duidelijker worden omschreven. 

C. Zoals reeds bij het waterschap bekend, is het overleg over het peil in het plangebied nog gaande. De 
uitkomsten zijn onder andere afhankelijk van de meetresultaten uit geplaatste grondwaterpeilbuizen. Er 
wordt naar gestreefd een peil te kiezen dat aansluit op de omringende peilgebieden. Hierbij moet echter 
wel rekening worden gehouden met de situatie ter plaatse. Voordat tot aanleg van het water kan worden 
overgegaan moet een Keurvergunning zijn verleend. 

D.  Deze richtlijnen zullen overgenomen worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan. 

E. Dit aspect is ook tijdens de bijeenkomst van 19 oktober 2010 besproken. het relevante deel van het 
verslag luidt als volgt: 
Het waterschap geeft aan het water in het plan niet als hoofdwatergang te zien. In de vergunning zal het 
water als ‘overig water’ worden gekwalificeerd. Vakbouw en de gemeente stemmen hiermee in. 
In de toelichting zal de consequentie van deze status worden opgenomen (onderhoud dient gepleegd te 
worden door eigenaren van de aangrenzende percelen). 

F. De punten i tot en met iii zullen worden aangescherpt in de waterparagraaf van de toelichting. Punt iv is 
onder C reeds behandeld. 

G. In het overleg van 19 oktober 2010 is besproken welke onderzoeken nog gaande zijn. In de 
waterparagraaf van het bestemmingsplan zullen de aspecten (water)veiligheid en grondwater worden 
behandeld. 
 

H. Een verwijzing naar de Keur zal opgenomen worden in de waterparagraaf. 

 
Conclusie 
De in de samenvatting genoemde punten geven allen in meer of mindere mate reden tot aanpassing van de 
waterparagraaf. Na afronding van de lopende (grondwaterpeil-)onderzoeken zal de waterparagraaf worden 
afgerond. 
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2. Overlegreactie 
Op 1 september 2010 heeft de gemeente Westvoorne per brief de vooroverlegreactie van de Provincie Zuid-
Holland betreffende het voorontwerpbestemmingsplan “Voorweg Oostvoorne” ontvangen.  
 
De provincie heeft in haar brief aangegeven dat het plan conform is aan het beleid, zoals gesteld in de provinciale 
Structuurvisie en de verordening Ruimte.  
 
Conclusie 
Deze overlegreactie geeft geen aanleiding voor wijziging van het plan. 

3. Overlegreactie 
De gemeente Westvoorne heeft op 6 september 2010 per e-mail de vooroverlegreactie van de VROM-Inspectie 
ontvangen.  
 
De VROM-Inspectie geeft in haar e-mail aan dat het voorontwerpbestemmingsplan “Voorweg Oostvoorne” geen 
aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.  
 
Conclusie 
Deze overlegreactie geeft geen aanleiding voor wijziging van het plan. 
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