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Afbeelding 1. Kaart van Nederland. Rijswijk ligt bij de ster.

Afbeelding 2. Topografische kaart van Rijswijk. De HBG-locatie bevindt zich  
     bij de ster.
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1. Samenvatting

Voor de HBG-locatie aan de Generaal Spoorlaan in Rijswijk wordt een herinrich-
tingsplan voorbereid met daarin woningbouw en halfverdiepte voorzieningen zoals 
parkeerplaatsen. De locatie ligt in een zone waar zowel bewoningssporen uit de 
prehistorie (met name uit de periode 3500-1000 voor Chr.) als uit de Romeinse tijd 
(eerste-derde eeuw na Chr.) en vanaf de late middeleeuwen (vanaf de twaalfde eeuw) 
zijn te verwachten.

Uit het bureauonderzoek bleek dat binnen het plangebied geen archeologische 
vindplaatsen zijn geregistreerd. Wel bevinden zich er verschillende in de directe 
omgeving. Er zijn geen historische bronnen waaruit blijkt dat op de locatie in de 
afgelopen eeuwen bebouwing heeft gestaan. Anderzijds: er zijn nauwelijks oude 
kaarten beschikbaar.

Op basis van de bodemopbouw van het plangebied en oudere gegevens van booron-
derzoeken (ca. 1960, archief Gemeente Rijswijk) en 2011 (Blom 2011) zijn op twee 
niveaus archeologische resten te verwachten.
Het oudste, prehistorische niveau ligt op een diepte vanaf zo’n 150 cm -NAP. Het 
jongste niveau ligt in de top van het laagpakket van Walcheren - direct onder de 
ophogingslaag - en kan archeologische resten bevatten uit de Romeinse tijd en 
jonger.

Er wordt aanbevolen een verkennend veldonderzoek uit te voeren door middel 
van een booronderzoek, gericht op het prehistorische niveau. Een proefsleuven-
onderzoek is een betere methode maar door de hoge kosten niet haalbaar. Voor het 
opsporen van mogelijke vindplaatsen uit de Romeinse tijd en jonger is een proef-
sleuvenonderzoek de meest geschikte methode.

Enkele delen van het plangebied zijn zo sterk verstoord dat een proefsleuvenonder-
zoek en soms zelfs ook een booronderzoek niet zinvol is.
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2. Inleiding

Tot omstreeks 1900 was Rijswijk een agrarische gemeente op het platteland van 
Holland. De meeste inwoners leefden in de kleine dorpskern rondom de Oude Kerk. 
Vanaf 1898 werd de dorpskern fors uitgebreid. Aanvankelijk door de bouw van wij-
ken rondom de oude dorpskern, maar vanaf de Tweede Wereldoorlog door de bouw 
van grote wijken in het noordelijk deel van de gemeente. Het westelijk deel van de 
stedelijke bebouwing wordt gedomineerd door woonflats, afgewisseld door ander-
soortige bebouwing zoals kantoren en winkelcentra. Inmiddels is een deel van de 
toenmalige nieuwbouw alweer aan vervanging toe en vindt herontwikkeling plaats. 
Een van deze locaties is de zogeheten HBG-locatie aan de generaal Spoorlaan. Op 
termijn zal de bebouwing worden gesloopt en nieuwbouw plaatsvinden  (afb. 1 en 
2).

De gemeente Rijswijk is rijk aan cultuurhistorische waarden, zowel bovengronds als 
in de bodem. Tot deze waarden behoren bv. monumenten, beeldbepalende panden, 
archeologische vindplaatsen en objecten zoals bruggen en hekwerken, evenals 
wegen, verkavelingspatronen en andere landschappelijke elementen.

Ook in het plangebied kunnen waardevolle archeologische resten aanwezig zijn. De 
bouw van ondergrondse parkeerkelders, het graven van waterpartijen en de aanleg 
van diepriolen brengen grondwerkzaamheden met zich mee. Omdat die een nadelig 
effect kunnen hebben op de archeologische waarden van het plangebied, vindt er 
archeologisch onderzoek plaats. Doel daarvan is het in kaart brengen en waarderen 
van archeologische resten. Voor behoudenswaardige archeologische resten geldt dat 
gestreefd dient te worden naar behoud in situ (in de bodem). Alleen indien behoud 
niet mogelijk is, zal een definitief onderzoek in de vorm van een opgraving plaats-
vinden.
Het tijdig beschikbaar krijgen van de archeologische informatie is zowel van belang 
voor de planprocedure als voor de inpassing van archeologische waarden in de 
plannen. 
Het archeologisch onderzoek vindt in fasen plaats. Elke fase wordt afgesloten met 
een selectiebesluit. De uitkomst daarvan kan zijn dat onvoldoende informatie 
voorhanden is, wat vervolgonderzoek noodzakelijk maakt. Wanneer het volledige 
proces wordt doorlopen, zijn de fasen achtereenvolgens: een bureauonderzoek, 
een inventariserend veldonderzoek, een definitief onderzoek en - op een langere 
termijn - opname van de resultaten in een nieuw bestemmingsplan en/of aanwijzing 
tot monument.

Vooruitlopend op de realisatie van dit plan vond een archeologisch bureauonder-
zoek (BO) plaats. In dit rapport worden de resultaten daarvan gepresenteerd. Het 
onderzoek vindt plaats in opdracht van de Opgave Bogaard en Omgeving van de 
Gemeente Rijswijk.

In de tekst worden onderzoeksnummers vermeld. Die verwijzen naar een nationaal 
registratiesysteem van Nederlandse archeologische vindplaatsen en onderzoeksloca-
ties, bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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3. Administratieve gegevens

Datum    december 2015

Opdrachtgever   Gemeente Rijswijk
     Postbus 5305
     2280 HH Rijswijk

Uitvoerder    Gemeente Rijswijk, BMA
 
Bevoegd gezag   Gemeente Rijswijk

Naam deskundige    drs. J.M. Koot

Beheer en plaats van documentatie Gemeente Rijswijk
     Opgave ‘Omgevingswet, bestemmings-
     plannen’
     Bureau Monumentenzorg en Archeologie
      Bogaardplein 15
      2284 DP Rijswijk

Archis onderzoeksmeldingsnummer 3300063100

Locatie:

Toponiem    Generaal Spoorlaan, HBG-locatie

Plaats    Rijswijk

Gemeente    Rijswijk
 
RD-coördinaten    noordoosthoek: X=81.155 Y=450.520
     zuidoosthoek: X= 81.240 Y=450.380
     noordwesthoek: X= 81.015 Y=450.450
     zuidwesthoek: X= 81.090 Y=450.300

Kadastrale gegevens:    

Sectie     C

Kadastrale nummers   881, 1350, 1351, 1386, 2723, 2835 t/m 2840
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4. Beschrijving van het plangebied

4.1. Beschrijving gebied 

Het plangebied HBG-locatie ligt in het westelijk deel van Rijswijk, in de Minister-
buurt. Het wordt begrensd door de Prinses Beatrixlaan (oostzijde), de Generaal 
Spoorlaan (noordzijde), de Prinses Irenelaan (zuidzijde) en de Minister van den 
Tempellaan (westzijde) (afb. 3 en 4). 

4.2. Huidige situatie

De Minister van Houtenlaan vormt een noord-zuidgeoriënteerde centrale as die het 
plangebied in twee delen doet uiteenvallen. Het ten oosten van deze straat gelegen 
deel van het plangebied is voor een groot deel bebouwd. Langs de Prinses Beatrix-
laan en de Generaal Spoorlaan staat een grote kantoorflat met een L-vormig grond-
plan. De korte poot daarvan bevindt zich aan de zijde van de Generaal Spoorlaan. 
Naast dit kantoorgebouw bevindt zich een voormalig postkantoor. Het plangebied 
ten westen van de Minister van Houtenlaan is deels ingericht als plantsoen maar 
sterk verwaarloosd (zuidelijk stuk) en is deels (noordelijk stuk) in gebruik als parkeer-
terrein. De smalle strook tussen de Prinses Irenelaan en het plantsoen is met een rij 
eengezinswoningen bebouwd (Prinses Irenelaan 210 t/m 228). Die blijven gehand-
haafd, vallen buiten het plangebied en daarmee buiten dit bureauonderzoek (afb. 4)

Het plantsoen en het parkeerterrein zijn ontstaan door sloop van de Sir Winston 
Churchilllaan-mavo. De sloop vond omstreeks 1995 plaats.

Het plangebied is ongeveer 27.000m2 groot, waarvan zo’n 5.200m2 is bebouwd 
(stand 2015).

Een deel van het plangebied zal door de bouw en de sloop van de diepe kelders 
(kantoorkelder HBG, liftschachten en stookkelders) geen archeologische resten meer 

Afbeelding 3.  
Het plangebied (rood 
omlijnd) op een luchtfoto uit 
2015.  
1: het HBG gebouw,  
2: postkantoor,  
3: parkeerterrein,  
4: plantsoen.
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bevatten. De bodem in andere delen van het terrein zal minder of niet zijn verstoord, 
waardoor archeologische resten nog aanwezig kunnen zijn.

In 2011 vond een archeologisch bureauonderzoek plaats door een commercieel 
bedrijf. Het onderzoek beperkte zich tot een globale archeologische verwachting 
op basis van archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied (Blom 
en Huizer 2011), maar bevatte nauwelijks concrete informatie over het plangebied 
zoals mogelijke verstoringen door recente bebouwing. Dit bureauonderzoek werd 
gevolgd door een verkennend archeologisch veldonderzoek. Daarbij werd een 
(te) beperkt aantal boringen gezet, waarvan ook nog eens te weinig boringen diep 
genoeg gingen om tot een waardestelling te kunnen komen (Blom 2011). Om die 
reden is nu een nieuw bureauonderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten in dit 
rapport worden gepresenteerd.

Afbeelding 4.  
Het HBG-gebouw vanaf de 
Prinses Beatrixlaan.

Afbeelding 5.  
Het plangebied (rood 
omlijnd) op een luchtfoto uit 
2015.  
1: het HBG gebouw,  
2: postkantoor,  
3: parkeerterrein,  
4: plantsoen.
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In het plangebied bevinden zich geen archeologische rijks- of gemeentelijke monu-
menten.
Op de kaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zuid-
Holland heeft de zone waarin de HBG-locatie is gelegen de aanduiding ‘redelijke tot 
grote kans op archeologische sporen’. 
De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is gemaakt door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en geeft op hoofdlijnen de archeologische trefkans weer. 
De kaart is echter zeer grofmazig. De locatie heeft volgens de IKAW een ‘middel-
hoge kans op archeologische sporen’.

In de nota ‘Tussen Oud en Nieuw. Actualisering nota Cultureel Erfgoed gemeente 
Rijswijk’ (2013) is een verwachtingenkaart van de gemeente Rijswijk opgenomen. 
Deze kaart is een verfijning van de IKAW, mede op basis van recent onderzoek en 
kennis van het taakveld Archeologie van de gemeente Rijswijk. Volgens de archeo-
logische waarden- en beleidskaart van Rijswijk (onderdeel van de nota), kaartlaag 
Neolithicum, brons- en ijzertijd, ligt de HBG-locatie in de zone met een middelhoge 
verwachting voor bodemvondsten uit het neolithicum en lage verwachting voor 
de bronstijd en ijzertijd. Op de kaartlaag Romeinse tijd en de late middeleeuwen/
nieuwe tijd ligt de HBG-locatie in de zone met een lage verwachting op bodem-
vondsten uit de Romeinse tijd en een middelhoge verwachting voor de late middel-
eeuwen en jonger (afb. 8)

4.3. Toekomstige situatie

Voor de HBG-locatie wordt een bouwplan ontwikkeld waarin de bestaande opstal-
len worden gesloopt. Het bouwplan is nog in ontwikkeling. Voor deze bureaustudie 
is gebruikgemaakt van het ‘Masterplan HBG-Lokatie Rijswijk’ van maart 2015 en 
de gegevens van interne presentaties in september-november 2015. Het plan wordt 
opgesteld door Syntus Achmea Real Estate & Finance, in overleg met de gemeente 
Rijswijk, en zal bestaan uit meerdere bouwblokken met woningen met onder het 
hele plangebied een ‘opgetild maaiveld’, waaronder parkeervoorzieningen, bergin-
gen, etc. De huidige sloot aan de westzijde van het terrein zal worden verbreed en 
worden geïntegreerd in een groene rand. De sloot zal tevens een waterbergings-
functie krijgen.
 

Afbeelding 6.  
De HBG-locatie vanuit het westen. Op de voorgrond het 
parkeerterrein, op de achtergrond de bebouwing van het 
postkantoor en het HBG-gebouw. 

Afbeelding 7.  
Het HGB-gebouw vanaf de Prinses Irenelaan. Links het 
postkantoor.
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Afbeelding 8.  
Op de Archeologische verwachtingenkaart van de gemeente Rijswijk; kaartlaag Romeinse tijd en de late 
middeleeuwen/nieuwe tijd ligt de HBG-locatie (rood omlijnd) in zone 1 met een lage verwachting op 
bodemvondsten uit de Romeinse tijd en een middelhoge verwachting voor de late middeleeuwen en jonger.
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5. Geologie en historie van de HBG-locatie

5.1. Prehistorie

De bovenste meters van de bodem van Rijswijk zijn tot stand gekomen in het 
holoceen. Het begin van het holoceen, ca. 10.000 jaar geleden, kenmerkt zich door 
de stijging van de temperatuur. Hierdoor smolten de poolkappen en kwam er veel 
water vrij. Door de stijging van de zeespiegel kwam een laaggelegen gebied onder 
water te staan en ontstond de Noordzee. De kustlijn van Nederland verschoof steeds 
verder in oostelijke richting. Hierbij werden telkens lagen zand en klei afgezet (het 
laag-pakket van Wormer). De top van het ‘oude landschap’ - de pleistocene zand-
gronden - ligt daardoor nu op vele meters diepte. De top van het pleistoceenzand 
in de Schaapweipolder ligt op een diepte van zo’n 15 tot 16,5 meter -NAP (Gutjahr 
2002). In dat landschap kunnen prehistorische bewoningssporen aanwezig zijn, 
maar deze zullen door hun diepe ligging niet bedreigd worden door de bouwactivi-
teiten (Koot 2008).

Omstreeks 4100 voor Chr. trad hierin verandering op. De kustlijn stabiliseerde 
zich enige tijd en verplaatste zich vervolgens weer terug in westelijke richting. Van 
de oudste kustlijn is door latere ontwikkelingen slechts een klein deel bewaard 
gebleven. De restanten ervan bevinden zich in een zone die zich uitstrekt van de 
gemeente Westland, door het zuiden van Rijswijk tot in Leidschendam. De oudste 
sporen van menselijke activiteiten in het kustgebied van West-Nederland worden in 
deze zone aangetroffen. Voor de eerste maal zijn deze vondsten in 1993 gedaan in 
een sleuf langs Rijksweg 4. In latere jaren zijn in de directe omgeving nog enkele 
vindplaatsen aangetroffen, onder andere op Ypenburg en in de Harnaschpolder. De 
bewoning dateert uit de periode 3800-3400 voor Chr. De mensen leefden op lage 
duinen en hielden zich bezig met landbouw, jacht en het verzamelen van vruch-
ten en knollen. Op de duinen bouwden zij huizen en lieten zij afval achter zoals 
potscherven, slachtafval en schilfers van vuurstenen werktuigen. Op Ypenburg werd 
een grafveld gevonden waarin de resten van 42 individuen zijn aangetroffen (Koot, 
Bruning en Houkes 2008, afb 9) 

Afbeelding 9.  
Graf met skelet uit Ypenburg
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Met het verschuiven van de kustlijn in westelijke richting ontstond langs de kust 
een strandwallengordel met duinen. De meest oostelijke strandwal van deze gordel 
loopt van Voorschoten tot in Rijswijk. De Van Vredenburchweg markeert ruwweg de 
lengteas ervan. Tussen de meest oostelijke kustlijn en deze strandwal lag een strand-
vlakte met duinen. Zo’n duin is in 1993 aangetroffen bij de aanleg van de Rijswijkse 
spoortunnel ten zuiden van de Generaal Spoorlaan. De top lag zo’n 2,7 meter -NAP, 
was ongeveer vijftig meter breed en 1,25 meter hoog. Op slechts 400 meter ten 
noordwesten van dit duin is in 2006 een ander duin gevonden aan de Johan Braak-
ensieklaan (Holthausen en Vos 2008). Tot op heden zijn geen archeo-logische resten 
op de duinen van deze strandvlakte aangetroffen. Er zullen veel duinen hebben 
gelegen maar daarvan zijn er slechts weinige getraceerd, laat staan dat er onderzoek 
is gedaan naar aanwijzingen voor bewoning. Bij bouwplannen als die van de HBG-
locatie is het van belang na te gaan of er duinen in de ondergrond aanwezig zijn en 
zo ja, of ze archeologische resten bevatten.

5.2. Romeinse tijd

Mede door de stijging van de grondwaterspiegel werd het gebied achter en tussen 
de strandwallen steeds vochtiger, waarbij veenvorming optrad tot een meters dik 
pakket. Aan de veengroei kwam een einde toen omstreeks 500 voor Chr. de zee het 
achterland binnendrong (afb. 11). Vanuit de Maasmond liep een grote getijdengeul, 
later de Gantel genaamd, door Naaldwijk en Wateringen om in Rijswijk af te buigen 
richting Delft. Deze getijdengeul vormde de kern van een uitgestrekt netwerk van 
kleinere kreken. Nog voor het begin van onze jaartelling was een groot deel van 
dit stelsel verland. Door omkering van het reliëf kwamen toen de oude kreekbed-
dingen als ruggen in het landschap (de zogeheten kreekruggen) te liggen. Ook de 
oeverwallen langs de getijdengeul werden hoge delen in het landschap. Dergelijke 
hoge stukken waren aantrekkelijk voor bewoning. Op de kreekruggen en de oever-
wallen van het Gantelsysteem worden nederzettingen aangetroffen, daterend vanaf 
de Romeinse tijd (eerste - derde eeuw na Chr.). In de zone waarin het plangebied 
gelegen is, komen tal van kreekruggen en oeverwallen voor. In de directe omgeving 
van het plangebied zijn ook enkele bewoningsplaatsen uit de Romeinse tijd gevon-
den (afb 10).

Afbeelding 10.  
Sporen van een Romeinse 
boerderij, gevonden bij de 
opgraving bij Rijswijk De Bult 
in 1967.
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Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op Laagpakket van Wormer en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket
van Wormer en/of de Laag van Rijswijk dieper liggen dan 5m -NAP

Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op Laagpakket van Wormer en/of Laag van Rijswijk en waar de top van de zandafzettingen
van het Laagpakket van Wormer en/of de Laag van Rijswijk ondieper liggen dan 5m -NAP

Laagpakket van Walcheren op Hollandveen, op Laag van Ypenburg, op Laag van Rijswijk of Laagpakket van Wormer

Laagpakket van Walcheren op Hollandveen, op Laag van Voorburg, op Laagpakket van Rijswijk

Laagpakket van Walcheren, op Laag van Voorburg

Laagpakket van Walcheren, op Laag van Rijswijk en/of Laagpakket van Wormer

Laagpakket van Walcheren, waar de Gantel Laag (geulafzettingen) zich diep ingesneden heeft in de onderliggende afzettingen

Laagpakket van Walcheren (Gantel Laag), met een beperkte insnijding in de onderliggende afzettingen (restant Hollandveen is nog aanwezig)

Hollandveen op Laagpakket van Wormer en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket van Wormer en/of de Laag van
Rijswijk dieper liggen dan 5m -NAP

Hollandveen op Laagpakket van Wormer en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket van Wormer en/of de Laag van
Rijswijk ondieper liggen dan 5m -NAP

Hollandveen, op Laag van Ypenburg

Hollandveen, op Laag van Voorburg

Afzettingen van Wormer aan maaiveld en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket van Wormer of de Laag van Rijswijk
ondieper liggen dan 5m -NAP

Afzettingen van Wormer aan maaiveld en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket van Wormer of de Laag van Rijswijk
dieper liggen dan 5m -NAP

Laag van Ypenburg, eventueel bedekt met een dunne laag van het Laagpakket van Wormer

Laag van Voorburg, met eventueel een deklaag van de Laag van Den Haag, dunner dan 2m
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Afbeelding 11.  
Het plangebied (in rood) op de geologische kaart van Rijswijk. 
Naar Vos, Rieffe en Bulten 2007
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Een bijzondere vondst in Rijswijk was een mijlpaal uit de Romeinse tijd, in 1963 
gevonden op een braakliggend terrein aan de Henriëtte Roland Holstlaan. De paal 
was kort daarvoor door grondverzet op dat terrein terechtgekomen. De vondst 
van een fragment van een andere mijlpaal in 2005 gaf meer duidelijkheid over de 
oorspronkelijke locatie van de in 1963 gevonden mijlpaal. 
Het fragment van de mijlpaal van 2005 werd gevonden op de hoek van de Huis te 
Landelaan en de Sir Winston Churchilllaan bij beschoeiingswerkzaamheden. Uit 
een kleine opgraving (onderzoeksmeldingsnummer 17478) kon worden opgemaakt 
dat op deze plek in de Romeinse tijd een hoofdweg lag. De aanwezigheid van zo’n 
belangrijke weg was al in 1996 bevestigd door de vondst van maar liefst vier mijlpa-
len op de bouwlocatie Wateringse Veld (Waasdorp 2003). De Romeinse hoofdweg 
maakte deel uit van de hoofdinfrastructuur die de belangrijkste plaatsen en forten 
met elkaar verbond. De wegen in dit gebied liepen naar de vlakbij gelegen stad 
Forum Hadriani, ter plaatse van het huidige park Arentsburgh in Voorburg. De HBG-
locatie ligt tussen de strandwal en een meer naar het zuiden gelegen zone (ruwweg 
de Sir Winston Churchilllaan en ten zuiden daarvan) waar verschillende woonplaat-
sen uit de Romeinse tijd zijn ontdekt.
In deze zone is eveneens een verkavelingssysteem gevonden. Dit grootschalige 
systeem geeft aan dat het land tussen de woonplaatsen verkaveld was. Het uit 
archeologisch onderzoek verkregen beeld is een volledig door mensen ingericht 
landschap. In de tussen de strandwal en de zone langs en ten zuiden van de Sir 
Winston Churchilllaan zijn tot op heden geen archeologische vindplaatsen bekend. 
Een archeologisch verkennend onderzoek aan de Schaapweg, park Endezant, leverde 
geen archeologische vondsten uit de Romeinse tijd op zoals verkavelingssporen 
(archisnummer 7985, Dorenbos 2005). De oorzaak kan liggen bij het gebrek aan 
onderzoek: juist dit gebied is bebouwd in een periode waarin archeologisch onder-
zoek geen vanzelfsprekendheid was. De verwachting is echter, dat ook in dit gebied 
woonplaatsen en resten van het verkavelingssysteem in de bodem aanwezig zijn.

5.3. Middeleeuwen en nieuwe tijd

Aan het einde van de Romeinse tijd raakte de streek grotendeels ontvolkt. Er zijn dan 
ook tot op heden nauwelijks sporen van bewoning aangetroffen uit het einde van de 
Romeinse tijd en het begin van de vroege middeleeuwen. Aantoonbare vroegmid-
deleeuwse bewoning is wel aangetroffen op onder meer de Hoogwerf in Naaldwijk, 
op de locatie Forum Hadriani in Voorburg en in het duingebied van Monster en Den 
Haag. 

In de loop van de middeleeuwen nam de bevolking sterk in omvang toe, en daarmee 
ook de behoefte aan landbouwgrond. Vanuit de bestaande woongebieden (vooral op 
de zandgronden langs de kust) werd de ontginning van het klei- en veengebied ter 
hand genomen.
 
In Rijswijk gebeurde dat in de twaalfde eeuw. Het gebied werd ontgonnen vanaf 
de strandwal die zich ongeveer vierhonderd meter ten noorden van het plangebied 
bevindt. De Van Vredenburchweg ligt min of meer op de lengteas van deze zandrug. 
De strokenverkaveling van Rijswijk die tot ca. 1950 nog grotendeels aanwezig was, 
dateert in aanleg uit deze ontginningsperiode. Het plangebied ligt in de Schaapwei-
polder en had tot omstreeks 1965 nog een strokenverkaveling. De oudste kaart 
met een goed beeld van de Schaapweipolder is in 1712 gedrukt (afb. 12). Op deze 
zeer gedetailleerde kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland door Jacob en 
Nicolaas Kruikius is de Schaapweipolder goed zichtbaar. De HBG-locatie is dan in 
gebruik als landbouwgrond.
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In de negentiende eeuw wordt het landhuis De Voorde gebouwd. De bijbehorende 
tuin sterkte zich uit tot in de noordwesthoek van het plangebied

5.4. De twintigste eeuw en heden

Omstreeks 1900 nam in Rijswijk de behoefte aan woningen sterk toe. Rond dezelfde 
tijd werden gemeenten verplicht een uitbreidingsplan op te stellen. In Rijswijk werd 
zo’n uitbreidingsplan ontworpen door de architect J. Mutters. Het werd in 1906 
vastgesteld door de gemeenteraad (Van Breugel 1993, 13 en 14). Als gevolg van de 
veranderende inzichten en behoeften volgden nieuwe uitbreidingsplannen. Vanaf 
1900 werden in fasen nieuwe woonwijken rondom de oude dorpskern gebouwd. 
De Tweede Wereldoorlog leidde tot een tijdelijke onderbreking in de bouw, maar 
daarna werd al spoedig de draad weer opgepakt, zij het op een veel grotere schaal. 
De toenmalige woningnood leidde tot de ontwikkeling van grote uitbreidings-
plannen. Rijswijk had de opdracht om niet alleen voor eigen behoefte te bouwen, 
maar ook voor die van de regio.

Aanvankelijk vond de bouw van de woonwijken plaats tot aan de spoorlijn. Die 
ging zo snel dat vanaf ca. 1960 ook ten westen van de spoorlijn met grootschalige 

Afbeelding 12.  
Het plangebied (in rood) op vier historische kaarten. Linksboven op de kaart van Kruikius (1712, bron: Hoogheemraadschap 
van Delfland door Jacob en Nicolaas Kruikius), rechtsboven op de kadastrale kaart van 1812, linksonder op de militair-
topografische kaart van 1958 en rechtsonder op de militair-topografische kaart van 1964 (bron: www.topotijdreis.nl).
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woningbouw werd begonnen. Deze bebouwing bestaat uit (hoge) flatgebouwen, 
afgewisseld met eengezinswoningen. Langs de Prinses Beatrixlaan wordt hoogbouw 
geplaatst, die niet alleen bestaat uit woonflats maar ook uit kantoorflats. Een daarvan 
is het gebouw van de Hollandse Beton Groep (HBG), dat in 1965 wordt gebouwd. 
Daarnaast was enkele jaren eerder, in 1962-1963, een postkantoor verrezen naar 
ontwerp van J.A. Lucas en H.E. Niemeijer, dat de hoofdingang aan de Prinses Irene-
laan had. Het postkantoor is als voorbeeld van moderne bouwkunst op een groslijst 
gezet van te behouden gebouwen (database voor wederopbouw (http://www.
wederopbouwdatabank.nl/ POSJ0014, afb 13).
Het HBG-gebouw werd enige tijd geleden door de bouwmaatschappij verlaten en 
wordt sinds 2015 gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van studenten. Ook het 
postkantoor verloor zijn functie. Beide gebouwen domineren het plangebied tussen 
de Minister van Houtenlaan en de Prinses Beatrixlaan.
In de jaren 60 verrees hier ook een rij eengezinswoningen, Prinses Irenelaan 210 
t/m 228. Die blijven staan en vallen buiten het plangebied. Achter deze woningen 
en ten westen van de Minister van Houtenlaan was eerder al een middelbare school 
gebouwd, de Sir Winston Churchilllaan-mavo, die in 1976 zijn 12,5-jarig jubileum 
vierde 1. De school fuseerde in later met de Rijswijkse Openbare Scholengemeen-
schap en bleef als dependance nog korte tijd in gebruik. In de gemeentegids van 
1993 wordt de school voor het laatst vermeld; in dat jaar zal hij buiten gebruik zijn 
gesteld, waarna sloop volgde 2. 
               

1 De Posthoorn, 4 maart 1976.

2 RijswijkIntern, Gemeentegids 1992, 83 en RijswijkIntern, Gemeentegids 1993, 79. In de RijswijkIntern 1994 wordt de 
school niet meer vermeld.

Afbeelding 13.  
Het postkantoor op de hoek van de Prinses Irenelaan en de Minister Van Houtenlaan.
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Het hoofdgebouw stond parallel aan de rij woningen. Een tweede gebouw (een 
gymzaal?) stond iets meer naar het noorden. Het resterende deel van het school-
terrein was onbebouwd of in gebruik als fietsenstalling.

Het noordwestelijk deel van het plangebied was een groenvoorziening en is rond 
1990 heringericht als parkeerterrein (afb 14). Daarbij is de Minister van Houtenlaan 
aangepast. De noordelijke poot is op de overgang naar de Minister van den Tempel-
laan afgesloten voor autoverkeer en deel gaan uitmaken van het parkeerterrein. Het 
resterende deel van de Minister van Houtenlaan werd de ontsluitingsweg van het 
parkeerterrein, het HBG-kantoor en het distributiedeel van het postkantoor.

Afbeelding 14.  
Op de voorgrond het 
parkeerterrein aan de Minister 
van Houtenlaan, daarachter 
het distributiegebouw. Het 
hoge gebouw is het HBG-
gebouw. 
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6. Archeologische vindplaatsen

In het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. Dat is niet zo 
vreemd omdat bij eerdere grondwerkzaamheden geen archeologisch onderzoek 
plaatsvond. Bovendien is door ophoging van het terrein voor de bouw van de 
opstallen in de jaren zestig het oude oppervlak geheel bedekt, waardoor de kans op 
toevalsvondsten (bijvoorbeeld oude potscherven door graafwerk voor leidingen of 
door molshopen) zeer gering is. In het landelijke informatiesysteem Archis worden 
archeologische vindplaatsen geregistreerd. Voor dit bureauonderzoek worden hierna 
enkele relevante vindplaatsen vermeld, met daarbij het Archis-registratienummer. 
Ook bij het verkennend archeologisch booronderzoek van 2011 zijn geen archeolo-
gische vondsten gedaan (zie paragraaf 6.1).
 
In een wat ruimere omgeving zijn wel diverse archeologische vindplaatsen bekend. 
Het plangebied ligt in het Rijswijkse klei- en veengebied. Op zo’n 250 meter ten 
noorden hiervan ligt een brede strandwal met verschillende archeologische vind-
plaatsen, waarvan de oudste dateren uit de prehistorie (afb. 15). Op korte afstand 
van het plangebied is in 2000 voor de bouw van zwembad De Schilp een woon-
plaats gevonden van omstreeks 2800 voor Chr. (Archis onderzoeksmeldingsnummer 
14231). De bewoners waren landbouwers en worden gerekend tot de Vlaardingen-
groep.
In het kleigebied ligt zo’n 250 meter ten zuiden van het plangebied de Sir Winston 
Churchilllaan. Het kleidek behoort tot de afzettingen van Walcheren, de weg dateert 
uit de middeleeuwen. Ook in de Romeinse tijd lag er een hoofdweg, wat onder meer 
blijkt uit de vondst in 2005 van een mijlpaal op het kruispunt Huis te Landelaan 
en Sir Winston Churchilllaan. Het was een zandstenen paal, waarin een tekst was 
aangebracht die de afstand vermeldde tot de dichtstbij gelegen stad en de titels van 
de toen regerende keizer (Archisnummer 17478, en verder ook: 14963, 18263, 
21816, 21922 en 23008). Er werd niet alleen een mijlpaal gevonden maar ook 
resten van de weg. Aan de zuidzijde ervan lag een brede waterloop die wellicht ooit 
deel uitmaakte van het zogeheten kanaal van Corbulo. Dit kanaal werd in de eerste 
eeuw na Chr. gegraven tussen de mondingen van de Rijn en de Maas. Het kleigebied 
ten zuiden van de Sir Winston Churchilllaan kent een hoge dichtheid van nederzet-
tingen uit de Romeinse tijd. Ze lagen in een verkaveld landschap: sloten verdeelden 
het gebied in percelen landbouwgrond. Het verkavelingssysteem strekt zich uit over 
vele honderden hectares en loopt van Rijswijk door tot diep in de gemeente Midden-
Delfland.

Afbeelding 15.  
Archiskaart. Rood 
omkaderd het plangebied. 
De oranje vlakken zijn 
onderzoeksgebieden, de 
blauwe punt een vindplaats.
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In Archis is een melding opgenomen van de ontdekking van een natuurlijke kreek. 
Bij de aanleg van een diepriool in 1971 is de kreek waargenomen vanaf het kruis-
punt Prinses Beatrixlaan-Generaal Spoorlaan tot ca. 200 meter in noordwestelijke 
richting. De bodem ervan lag op zo’n 3,5 meter -NAP (Archis waarnemingsnummer 
32367). Bij deze waarnemingen zijn geen archeologische vondsten gedaan.

6.1. Het booronderzoek

Het doel van het booronderzoek is tweeledig: (a) documenteren hoe diep de in het 
plangebied verwachte duinafzettingen liggen, (b) zo goed mogelijk vaststellen hoe 
de top van deze duinafzettingen overgaat naar de erboven gelegen jongere af-
zettingen. De tijdens het onderzoek van 2011 verkregen informatie dient als aanvul-
ling op het bureauonderzoek om een advies te kunnen formuleren over de omgang 
met het plangebied bij eventuele toekomstige ontwikkelingsplannen.

Tijdens het onderzoek door het ADC in 2011 zijn 14 boringen met een edelman- en 
een gutsboor gezet, rondom het huidige HBG-gebouw en het parkeerterrein in wes-
telijk deel van het plangebied (afb. 16). De benodigde diepte van de boringen om 
een uitspraak te kunnen doen over de bodemopbouw van het plangebied en vooral 
de kans op het aantreffen van prehistorische bewoningssporen is ongeveer 4 meter 
-NAP. Van de 14 boringen zijn er slechts vier zo diep gegaan; de overige gingen niet 
diep genoeg of zijn op weerstand (puin?) gestuit. De meeste boringen reikten tot in 
het laagpakket van Walcheren of kwamen niet verder dan de recente ophogingslaag 
of verstoorde bodemlagen.Bovendien is de dichtheid van de boringen te gering. 
Voor het opsporen van duinen uit de prehistorie (zie paragraaf hieronder, niveau A) 
is een grid van 20 meter gangbaar. De tussenafstand van de boringen van 2011 was 
aanmerkelijk groter. Op de plek van het parkeerterrein is slechts één boring gezet, 
die op een diepte van 1,55 meter -NAP door weerstand moest worden gestaakt. Voor 
detailinformatie over dit booronderzoek volstaat een verwijzing naar het onder-
zoeksrapport (Blom 2011).

Het ideale bodemprofiel op deze locatie is in boring 6 zichtbaar. Deze heeft een 

Afbeelding 16.  
Positie boringen ADC.
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bodemopbouw bestaande uit (van beneden naar boven): zwak siltig zand (top 4,1 
meter -NAP), matig siltig klei (top 4,05 meter -NAP), veen (top 3,85 meter -NAP), 
zwak siltig zand en sterk siltig klei (top 1,15 meter -NAP) (naar Blom 2011, 15, 
boring 6). De zand- en kleilagen onder het veen worden gerekend tot het laagpak-
ket van Wormer, de veenlaag wordt het Hollandveen genoemd. De boven het veen 
gelegen zand- en kleilagen worden tot het laagpakket van Walcheren gerekend. De 
meeste boringen bereiken, zoals gezegd, niet dit diepe niveau en blijven nog boven 
het niveau van het Hollandveen. Daardoor is onvoldoende informatie beschikbaar 
of prehistorische duinen in de ondergrond aanwezig zijn. De uitvoerders van het 
onderzoek hebben op basis van de boorresultaten geconcludeerd dat in het noord-
westelijk deel van het plangebied een oude kreek aanwezig is. Deze behoorde tot 
het Gantelsysteem, een geulenstelsel uit de laatste eeuwen voor begin van onze 
jaartelling. Dit systeem was verland en door omkering van het reliëf lagen de oude 
kreekbeddingen als ruggen in het landschap. In de Romeinse tijd en daarna werden 
dergelijke hogere delen uitgekozen voor de bouw van woningen.

In het archief van de gemeente Rijswijk bevinden zich boringen en sonderingsgege-
vens uit de tijd waarin de woonwijken bouwrijp werden gemaakt. Enkele van deze 
boringen en sonderingen zijn rondom de Minister van Houtenlaan gezet. 
In en direct rondom het plangebied zijn 13 grondboringen gezet (afb. 17, bijlage 
1). Ofschoon ze destijds niet gedetailleerd zijn beschreven, is wel duidelijk dat in 
de meeste het veen (Hollandveen) aanwezig was. Uit deze boringen kan worden 
opgemaakt dat de veenlaag dan ook in een groot deel van de ondergrond van het 
plangebied aanwezig is. In twee boringen ontbreekt het veen (vak E9, boringen 10 
en 16). Mogelijk heeft op deze plekken een kreek van het Gantelsysteem zich tot 
diep in de ondergrond ingeslepen, waardoor de veenlaag is opgeruimd. Een andere 
mogelijkheid is dat op deze plek een duin ligt waarvan de top is geërodeerd door 
het Gantelsysteem. Daarbij is top van het duin met de eroverheen liggende (jongere) 
veenlaag opgeruimd. 

Afbeelding 17.  
Kaart met boringen gemeente 
Rijswijk.
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7. Archeologisch verwachtingsmodel

Op basis van de geologie en de historie van de HBG-locatie kan de volgende 
archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied worden geformuleerd.

Bij het bouwrijp maken van het plangebied (omstreeks 1962) werd het terrein 
opgehoogd. Onder de ophogingslaag ligt de oude bouwvoor. Daar weer onder ligt 
een dikke laag klei die wordt gerekend tot het laagpakket van Walcheren. In de top 
van deze kleilaag zijn bewoningssporen te verwachten uit de Romeinse tijd en de 
late middeleeuwen. Dit kunnen resten zijn van gebouwen, greppels, waterputten, 
etc. Het toenmalige loopvlak zal verdwenen zijn door agrarisch grondgebruik zoals 
ploegen. Zo’n situatie is in deze streek bij verschillende archeologische opgravingen 
geconstateerd. Dieper gaande bewoningsresten zoals waterputten, greppels en in de 
grond geslagen palen van gebouwen zijn wel bewaard gebleven.

In eerste instantie is het doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het 
plangebied. Het gaat hierbij om de aard van de vindplaatsen, de ligging, de conser-
veringstoestand en het belang (is het behoudenswaardig en zo ja, is behoud mogelijk 
door planinpassing?). Met het archeologisch onderzoek zijn vragen te beantwoorden 
over de historie van Rijswijk. De archeologische resten vormen immers een unieke 
bron van informatie.

Op basis van de bekende gegevens over de historie van de HBG-locatie en de omge-
ving moet rekening worden gehouden met twee niveaus waar archeologische resten 
te verwachten zijn. In het oudste en diepste niveau (A) is bewoning uit de prehistorie 
mogelijk. In het jongste en hoogst gelegen niveau (B) zijn bewoningssporen van de 
Romeinse tijd en jonger te verwachten.
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7.1. A. Niveau met resten uit de prehistorie

Verwachting
In de ondergrond ligt een landschap uit de prehistorie. Het is een strandvlakte waar 
verspreid gelegen duinen in voorkomen. Bij de keuze van vestigingsplaatsen waren 
dergelijke wat hoger gelegen plekken de meest aantrekkelijke plaatsen om te wonen. 
Dit oude kustlandschap ligt onder het laagpakket van Walcheren en het Holland-
veen. De duintoppen kunnen geërodeerd zijn, waardoor het laagpakket van Walche-
ren direct op een duin(top) ligt. De maximale diepte waarop bewoningssporen zijn 
te verwachten, is ongeveer 2,8 meter -NAP en dieper .

Maatregel
Van de bouwplannen vormen diepgaande voorzieningen als een ondergrondse 
parkeergarage, diepriolen en kelders (liftschachten) de belangrijkste bedreigingen 
voor de duinen (afb 18).
Ter controle dienen er grondboringen te worden verricht. De boordichtheid moet 
voldoende zijn om vast te stellen dat er geen duinen aanwezig zijn. Tijdens het 
booronderzoek moet gelet worden op bodemlagen met archeologische indicatoren 
en rekening gehouden worden met geërodeerde bodemlagen. Daardoor kunnen 
lagen (met indicatoren) verdwenen zijn, terwijl wel grondsporen aanwezig kunnen 
zijn. De boordichtheid wordt bepaald door het bevoegd gezag.
In enkele delen van het plangebied bevindt zich bebouwing, waarvan de kelders zo 
diep reiken dat zelfs bewoningssporen uit het dieper gelegen prehistorische niveau 
zijn verdwenen. Op deze plekken is archeologisch onderzoek niet zinvol. In het 
resterende deel van het gebied hebben grondboringen wel zin.
Wanneer het booronderzoek geen duinen oplevert, dan is verder onderzoek naar 
dit niveau niet nodig. Een onderzoek met proefsleuven is overigens een betere 
onderzoeksmethode. Om praktische redenen (diepte, kosten, trefkans, huidig grond-
gebruik) is een booronderzoek een ‘next best’-oplossing.

7.2. B. Niveau met resten uit de Romeinse tijd en jonger

Verwachting
In de Romeinse tijd was de regio dicht bewoond; er was een ingericht landschap. 
Verspreid over het gebied lagen nederzettingen. De meeste bestonden uit één    

Afbeelding 18.  
Verstoringskaart HGB-terrein.
Het plangebied is rood 
omkaderd. Groen gearceerd 
de diepe verstoringen 
(kelder), blauw de minder 
diepe verstoringen. De oranje 
lijn geeft de positie van een 
diepriool aan.
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boerderij, maar er kwamen ook grotere voor. Tussen de nederzettingen was het 
landschap verkaveld. Iets ten zuiden van het plangebied lag een belangrijke weg, 
die ongeveer hetzelfde tracé volgde als de Sir Winston Churchilllaan. Langs deze 
Romeinse weg is de trefkans op bewoningssporen zeer groot. Het is niet bekend in 
hoeverre de zone vanaf de weg zich uitstrekt in noordelijke richting.
Over de middeleeuwse bewoning is onvoldoende informatie beschikbaar. Over 
de wat jongere periode bestaan - schaarse - schriftelijke bronnen die echter geen 
aanwijzingen bevatten voor boerderijen of andere vormen van bebouwing. Uit de 
ontginningsperiode (elfde - twaalfde eeuw) zijn geen schriftelijke bronnen overge-
leverd. Uit onderzoek is bekend dat van de elfde tot zeker in de vijftiende eeuw 
boerderijen diep in de polder stonden en later naar hoofdwegen zijn verplaatst.
De bewoningsresten van de Romeinse tijd en jonger bevinden zich in de toplaag 
van de kleiafzettingen behorend tot het laagpakket van Walcheren (bijlage 2). Dit 
niveau ligt onder de bouwvoor en eventuele recente ophogingslaag. De diepte ten 
opzichte van het maaiveld is afhankelijk van de dikte van de bouwvoor en recente 
ophogingslagen.
De kans op middeleeuwse nederzettingssporen in de bodem van de HBG-locatie is 
middelhoog.

Maatregel
Grondwerkzaamheden bij de sloop van de bestaande bebouwing, de aanleg van 
bouwputten, het aanleggen van diepriolen, etc. kunnen een bedreiging vormen voor 
bewoningssporen uit de Romeinse tijd en jonger. De dikte van de ophogingslaag is 
bepalend voor de bedreiging van de archeologische resten. 
De resten van de Romeinse tijd en jonger liggen direct onder de oude bouwvoor 
met jongere ophogingslaag. Door grondbewerking in het verleden zijn de Romeinse 
en middeleeuwse woonlagen in de bouwvoor opgenomen en daardoor verdwenen. 
Daarom is een booronderzoek ongeschikt om dergelijke woonplaatsen op te sporen; 
dat kan wel met behulp van proefsleuven. De mate van verstoring van de bovenste 
laag in vooral het oostelijk deel van de HBG-locatie, namelijk het gebied tussen 
de Minister van Houtenlaan en de Prinses Beatrixlaan, is zodanig dat het aanleg-
gen van proefsleuven geen zin meer heeft, met uitzondering van het binnenterrein 
tussen het HBG-terrein en het postkantoor. In de Minister van Houtenlaan is een 
diepriool aanwezig. Voor het zuidwestelijk deel van het plangebied, waar ooit de 
gebouwen van de Churchill-mavo stonden, is de mate van verstoring door de bouw 
en sloop van de scholen onbekend. Bouwtekeningen zijn niet (meer) aanwezig in 
het bouwtekeningenarchief. Met een booronderzoek kan worden nagegaan of na 
de recente verstoringen door de bouw en sloop van panden een onderzoek met 
proefsleuven op de locatie van de Churchill-mavo nog zinvol is. Op de plek van het 
voormalige schoolplein, het huidige parkeerterrein in het noordwestelijk deel van de 
HBG-locatie en het binnenterrein tussen het postkantoor en het HBG-gebouw is een 
proefsleuvenonderzoek zeker zinvol. Ook onder een deel van de niet onderkelderde 
bebouwing zal - ondanks de heipalen - een proefsleuvenonderzoek tot resultaten 
kunnen leiden.
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8. Conclusies en aanbevelingen

De HBG-locatie is gelegen in een gebied met veel archeologische overblijfselen. De 
oudste sporen van bewoning voeren terug tot in de nieuwe steentijd.

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen 
in de archeologische waarden van het plangebied. Hoe eerder dergelijke gegevens 
bekend zijn, des te beter kan er in de fase van planvoorbereiding rekening worden 
gehouden met archeologische resten. Het overheidsbeleid is gericht op het behoud 
van vindplaatsen. Het verdient de voorkeur om voorafgaand aan de planvoorberei-
ding de archeologische informatie ter beschikking te hebben. Dit kan in latere fasen 
van de planvorming vertraging voorkomen als archeologische vindplaatsen alsnog 
in het plan moeten worden ingepast. Wanneer behoud van een (gedeelte van een) 
vindplaats niet mogelijk is, kan het archeologische onderzoek tijdig worden opgeno-
men in de planning en de begroting van de ontwikkelingswerkzaamheden. 

Archeologische resten zijn te verwachten op twee diepteniveaus: 
• Op een diepte van ongeveer 2,8 meter -NAP en dieper ligt een landschap uit de 

prehistorie bestaande uit een strandvlakte met verspreid gelegen duinen. Op de 
duinen zijn prehistorische bewoningssporen te verwachten.

• Op geringere diepte, in de toplaag van de kleiafzettingen behorend tot het laag-
pakket van Walcheren, kunnen bewoningsresten vanaf de Romeinse tijd worden 
verwacht. Deze laag is afgedekt door de bouwvoor en de recente ophogingslaag.

In het plangebied is daarom een aanvullend booronderzoek nodig om aanvullende 
gegevens te verkrijgen, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. Het booronder-
zoek is vooral gericht op het prehistorische niveau (niveau A). Door het proefsleu-
venonderzoek zal uitsluitsel worden verkregen of in de toplaag van het laagpakket 
van Walcheren (niveau B) resten uit de Romeinse tijd en jonger aanwezig zijn.
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Bijlage 1 Boorstaten gemeente Rijswijk
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Bijlage 2 Verklaring lithostratigrafische laageenheden

Afbeelding 19. Nieuwe 
terminologie

Afbeelding 20. Oude 
terminologie

Afbeelding 21. Beschrijving

Formatie van Naaldwijk Westland Formatie

Laagpakket van Schoorl Duinzanden

Laag van Den Haag Jonge Duinen Duinzanden aan de kust, met vaak grillig en 
relatief groot reliëf

Laag van Voorburg Oude Duinen Duinzanden in de vorm van doorlopende 
strandwallen, met een relatief klein reliëf

Laag van Ypenburg Oude duinen Kleine zandduinen, die geïsoleerd voorkomen 
op de Laag van Rijswijk/Laagpakket van 
Wormer

Laagpakket van Zandvoort Strandzanden; strandoverslag zanden/washovers

Laag van Rijswijk Strandzanden Relatief grove, vaak schelphoudende mariene 
zanden, die voorkomen op (en zeewaarts van) 
het Laagpakket van Wormer 

Laagpakket van Walcheren Afzetting van Duinkerke

Laag van Poeldijk Afzetting van Duinkerke II/III De aan het maaiveld voorkomende 
Middeleeuwse en post-Middeleeuwse kleilaag; 
vaak een zware kalkloze klei (de ‘deklaag’).

Gantel Laag Afzetting van Duinkerke I Mariene afzettingen (zanden en kleien) op de 
hoofd Hollandveenlaag, en behorende bij het 
Gantel getijdegeulsysteem

Laagpakket van Wormer Afzetting van Calais

Wormer afzettingen, 
ongedifferentieerd

Afzettingen van Calais, 
ongedifferentieerd

Alle mariene getijde afzettingen, zand en klei 
(veelal grijs) onder de hoofd Hollandveenlaag

Formatie van Nieuwkoop

Hollandveenpakket Hollandveen Hollandveen lagen, ongedifferentieerd; alle 
voorkomende Holocene veenlagen
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Bijlage 3 Tijdbalk
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