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Samenvatting

In opdracht van Inbo Adviseurs B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in

augustus 2006 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in

verband met de voorgenomen ontwikkeling van plangebied Polanen te Monster,

gemeente Westland. Het concept-stedenbouwkundig plan (februari 2006) voorziet

in de (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw van onder andere (zorg)woningen, het

graven van waterpartijen en de aanleg van groenvoorzieningen en infrastructuur.

De exacte diepte en omvang van de ingrepen is nog niet bekend. 

Het archeologisch onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de

plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige

archeologische resten. Doel van het onderzoek was het opsporen van deze resten en,

indien mogelijk, een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering),

aard, datering, omvang en diepteligging ervan.

In 1999 en 2003 zijn in delen van het plangebied reeds archeologische onderzoeken

uitgevoerd (Raemaekers, 1999; Müller & Smit, 2003). Tijdens deze onderzoeken zijn

geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen gevonden.

Een uitzondering vormde een gebied direct langs de Madeweg, waar zich mogelijk

resten van een voormalige buitenplaats bevinden. De buitenplaats staat al aangegeven

op een historische kaart uit 1712 (Müller & Smit, 2003).

Het inventariserend archeologisch onderzoek in plangebied Polanen heeft uitgewezen

dat in een groot deel van het plangebied een dik pakket strandzand is afgezet op

het veen. Vermoedelijk is dit gebeurd tijdens een doorbraak van de strandwal vóór

circa 300 jaar voor Chr. Het is niet duidelijk of deze doorbraak samenhangt met de

Afzettingen van Duinkerke I (nu: Laagpakket van Walcheren).

Op basis van de hoogteligging van het duinzand en de aanwezigheid van archeo-

logische indicatoren is in het noordoostelijke deel van het plangebied een zone te

onderscheiden waar mogelijk archeologische vindplaatsen kunnen voorkomen. In

een aantal boringen in deze zone zijn spikkels houtskool en een fragmentje

natuursteen aangetroffen. Op basis van de geologische opbouw van de bodem

kunnen in deze zone vindplaatsen vanaf het Laat-Neolithicum aanwezig zijn. 

In het zuiden van het plangebied kunnen op basis van historische kaarten

bewoningsresten vanaf het begin van de 18de eeuw verwacht worden (rode zone

op de advieskaart). Hoewel door de opeenvolging van sloop en nieuwbouw de kans

klein is dat zich nog intacte resten van deze bebouwing in de ondergrond bevinden,

kan dit niet worden uitgesloten. Derhalve wordt voor dit gebied een archeologische

begeleiding geadviseerd voor grondwerkzaamheden dieper dan de bouwvoor

(0,4 m -Mv). Hieronder vallen bijvoorbeeld de aanleg van de waterpartij en de



nieuwbouw. Archeologische begeleiding houdt in dat de geplande werkzaamheden

kunnen worden uitgevoerd, maar dat tijdens de uitvoer van de werkzaamheden

archeologen in staat worden gesteld waarnemingen te doen en te registreren

zonder de uitvoer van de werkzaamheden te belemmeren. De uitvoerder van de

werkzaamheden dient wel van de betrokkenheid van de archeologen op de hoogte te

worden gesteld en bij voorkeur dienen afspraken met betrekking tot de archeologische

begeleiding in de planning en/of bestekken te worden opgenomen. Voor het uitvoeren

van een archeologische begeleiding is een Programma van Eisen (PvE) verplicht.

Het PvE dient, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, door het bevoegd

archeologisch gezag te zijn goedgekeurd.

Op grond van de resultaten van het inventariserend archeologisch onderzoek wordt

voor de smalle zone in het noordoostelijke deel van het plangebied aanbevolen geen

werkzaamheden dieper dan 0,5 m -Mv uit te voeren (oranje zone op de advieskaart).

In deze zone kunnen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Indien er toch

werkzaamheden dieper dan 0,5 m -Mv zijn gepland, zal aanvullend archeologisch

onderzoek noodzakelijk zijn om te kunnen vaststellen of er in deze zone archeo-

logische vindplaatsen aanwezig zijn, en of deze door de geplande werkzaamheden

zouden kunnen worden verstoord of vernietigd. Voor het uitvoeren van eventueel

vervolgonderzoek door middel van proefsleuven in deze zone is een Programma

van Eisen (PvE) verplicht.

Voor de zone in het westelijke deel van het plangebied zijn geen ingrepen gepland

(blauwe zone op de advieskaart). Mochten in de toekomst hier toch ingrepen

plaatsvinden dan wordt geadviseerd hier verkennend en/of karterend onderzoek

te laten uitvoeren. 

Voor de rest van het plangebied wordt geen archeologisch vervolgonderzoek

aanbevolen (groene zone op de advieskaart).

De archeologisch adviseur van de gemeente Westland, dhr. drs. P. Deunhouwer

heeft het rapport beoordeeld en neemt de conclusies en aanbevelingen over.
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1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling

In opdracht van Inbo Adviseurs B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in

augustus 2006 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband

met de voorgenomen ontwikkeling van plangebied Polanen te Monster, gemeente

Westland. Het concept-stedenbouwkundig plan (februari 2006) voorziet in de

(gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw van onder andere (zorg)woningen, het graven

van waterpartijen en de aanleg van groenvoorzieningen en infrastructuur. De exacte

diepte en omvang van de ingrepen is nog niet bekend. 

Het archeologisch onderzoek diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de

plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige

archeologische resten. Doel van het onderzoek was het opsporen van deze resten en,

indien mogelijk, een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en conservering),

aard, datering, omvang en diepteligging ervan.

In 1999 en 2003 zijn in delen van het plangebied reeds archeologische onderzoeken

uitgevoerd (Raemaekers, 1999; Müller & Smit, 2003). Tijdens deze onderzoeken zijn

geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen gevonden.

Een uitzondering vormde een gebied direct langs de Madeweg waar mogelijk resten

van een voormalige buitenplaats aanwezig zijn. De buitenplaats staat al aangegeven

op een historische kaart uit 1712 (Müller & Smit, 2003).

1.2 Plangebied

Het plangebied (44 ha) ligt in Monster, direct ten noorden van de Madeweg en wordt

ook wel aangeduid als Het Westerhonk (figuur 1). Het gebied staat afgebeeld op

kaartblad 30D en 37B van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000);

de centrumcoördinaat is 73.300/450.300. Ten tijde van het onderzoek was het

plangebied grotendeels bebouwd en deels ingericht als park. Het plangebied omvat

feitelijk alleen die delen van Woongebied Polanen waar bodemingrepen zijn gepland.

1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het

veldonderzoek bestond uit een verkennend en karterend booronderzoek. Het

verkennend onderzoek is uitgevoerd om vast te kunnen stellen wat de globale

geologische opbouw van het plangebied is en in hoeverre de bodem in het plangebied

is verstoord door (recent) grondgebruik. Op basis van de resultaten van het verkennend

onderzoek is op een aantal plaatsen in het plangebied een karterend onderzoek
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uitgevoerd. Het onderzoek is alleen uitgevoerd in die delen van het plangebied

waar werkzaamheden zijn gepland (zie hoofdstuk 3).

RAAP Archeologisch Adviesbureau en de door RAAP toegepaste procedures zijn goed-

gekeurd door het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), de instelling die het

beheer heeft over de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en die valt onder

de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; http://www.sikb.nl).

Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische

perioden. Enkele vaktermen worden achter in dit rapport beschreven (zie

verklarende woordenlijst).
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Figuur 1. Ligging plangebied (gearceerd) met omliggende ARCHIS-waarnemingen (rood)
en AMK-terreinen (blauw) op de CHS van Zuid-Holland; inzet: ligging in Nederland (ster).
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methoden

Voorafgaand aan het veldonderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd om na te gaan

of er reeds archeologische vondsten uit het plangebied geregistreerd staan en om

ten behoeve van het veldwerk de landschappelijke (geologische en bodemkundige)

kenmerken alsmede de gespecif iceerde archeologische verwachting te bepalen.

In het kader van het bureauonderzoek zijn verschillende bronnen geraadpleegd

(zie literatuurlijst).

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van archeologische vindplaatsen in of nabij het

plangebied is het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort geraadpleegd

(sinds september de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en

Monumentenzorg [RACM]).

2.2 Resultaten

Geologie en geomorfologie

Het plangebied ligt geologisch gezien in de strandvlakte direct achter de strand-

wallen en duinen die nu de kustlijn vormen. Strandwallen zijn in feite zandbanken

die door de aanvoer van zand door de zee steeds hoger werden. Zodra ze permanent

boven gemiddeld hoogwater lagen, vond verstuiving van het zand plaats waardoor

duinen ontstonden. Wanneer de strandwal met duinen niet meer werd weggespoeld

door de zee, was er sprake van een min of meer stabiele kust. Omdat het ontstaan

van strandwallen met duinen vaak gelijktijdig langs de kustlijn plaatsvond, ontstond

er over een groter gebied een min of meer gesloten lijn van strandwallen en duinen.

In de loop van de tijd herhaalde dit proces zich enkele keren in westelijke richting

zodat er nu landinwaarts, parallel aan de huidige kust, enkele oude lijnen van

strandwallen en duinen aanwezig zijn. De oudste kustlijn bevindt zich derhalve in

het oosten, de jongste (de huidige) het meest westelijk. Tussen de strandwallen en

duinen bevinden zich lager gelegen delen, de zogenaamde strandvlakten. Door

gaten in de kustlijn werden in deze strandvlakten zand en klei afgezet door de zee.

Ten tijde van een gesloten kustlijn, vond geen sedimentatie vanuit zee meer plaats

en kon in de strandvlakte plaatselijk duinvorming en/of veengroei plaatsvinden.

De vorming van strandwallen, duinen en strandvlakten werd soms verstoord door

periodieke en plaatselijke, toegenomen invloed van de zee waarbij (delen van)

sommige strandwallen, strandvlakten en duinen weer werden opgeruimd. Met name

door de nabijheid van de monding van de Maas heeft het plangebied lang onder
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invloed van de zee gestaan. De strandzanden worden geologisch gezien gerekend

tot het Laagpakket van Zandvoort, de duinen tot het Laagpakket van Schoorl

(De Mulder e.a., 2003). 

Hoewel het plangebied dicht achter de huidige kustlijn ligt, dateert deze kustlijn

vermoedelijk al van circa 2500 voor Chr. of eerder (De Mulder, 1983). Jongere

kustlijnen ter hoogte van het plangebied zijn door latere activiteiten van de zee

opgeruimd. Volgens de geologische kaart zijn in het grootste deel van het plangebied

geen strandwallen en duinen aanwezig en is er dus sprake van een strandvlakte

(NITG-TNO, 1998). In het gebied ten oosten en ten zuiden van het plangebied zijn

echter wel verspreid strandwallen en duinen van oudere kustlijnen aanwezig

(De Mulder, 1983; NITG-TNO, 1998; Kersing, e.a., 2000). Omdat deze verspreide

strandwallen en duinen door hun geringe omvang vaak moeilijk te karteren zijn, is

het overigens wel mogelijk dat ook in het plangebied kleine strandwallen met duinen

aanwezig zijn. Volgens het archeologisch onderzoek in 2003 bevonden zich in het

centrale deel van het plangebied strand(wal)zanden (Müller & Smit, 2003). 

In het noordwestelijke deel van het plangebied zijn volgens de geologische kaart

duinen aanwezig. Het betreft een pakket duinzand van minder dan 2,0 m dik

(NITG-TNO, 1998). Het duinzand is waarschijnlijk vanaf de strandwallen de strand-

vlakte ingewaaid. Tussen het duinzand en de strandvlakte bevindt zich een dunne

veenlaag. Ook in de rest van het plangebied is dit veen aanwezig. Het veen wordt

gerekend tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop). In de rest

van het plangebied zijn op het veen klei en zand afgezet vanuit de monding van de

Maas en door een uitloper van een getijdengeul die vermoedelijk direct ten westen

van het plangebied heeft gelopen. De getijdengeul behoort tot het stroomgebied

van de Gantel die rond 300 voor Chr. ten noorden van Naaldwijk vanuit de Maas diep

het land was binnengedrongen. In het plangebied zijn in deze periode komafzettingen

afgezet (Jansen & De Visser, 2003). Deze afzettingen werden voorheen aangeduid als

Afzettingen van Duinkerke I maar worden tegenwoordig gerekend tot het Laagpakket

van Walcheren (Formatie van Naaldwijk). Rond het begin van de jaartelling kwam er

een einde aan de sedimentatie vanuit de Gantel. Vermoedelijk vond in deze periode

door het uitblijven van sedimentatie en toenemende vernatting een sterke toename

van de begroeiing (veengroei) plaats. 

Aan het einde van de 12e eeuw na Chr. werd de Gantel via haar verbinding met de

maasmonding opnieuw actief. Via geulen van de Gantel werden opnieuw zanden en

kleien afgezet. Met name dichtbij de geulen vond vaak erosie van oudere afzettingen

plaats (o.a. Afzettingen van Duinkerke I). De afzettingen van de Gantel die vanaf de

12e eeuw zijn afgezet, werden voorheen aangeduid als Afzettingen van Duinkerke III

(nu: Laagpakket van Walcheren). Van Liere rekende deze afzettingen tot het

Westlanddek en plaatste de afzetting van deze sedimenten tussen 250 en 900 na Chr.

(Van Liere, 1948). Alleen in het uiterste zuidwestelijke deel van het plangebied zijn

op de Afzettingen van Duinkerke I, Afzettingen van Duinkerke III afgezet (Jansen &

De Visser, 2003). Het gaat om komafzettingen waardoor waarschijnlijk geen erosie

van oudere sedimenten heeft plaatsgevonden. 

[9 ]

Plangebied Polanen, gemeente Westland; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek 

RAAP-rapport 1402 / eindversie 06-06-2007



Het grootste deel van het plangebied ligt geomorfologisch gezien in een vlakte van

getijafzettingen. In het zuidelijke deel van het plangebied liggen deze relatief hoog

(DLO-Staring Centrum/RGD, 1994). In het noordelijke deel van het plangebied is

sprake van een ingesloten strandvlakte al dan niet met vervlakte duinen.

Bodem

Volgens de bodemkaart van Van Liere, bestaat het plangebied uit (slibhoudende)

vochtige duinzandgronden, broekgronden, estuariumkleigronden en overgangs-

gronden (Van Liere, 1948). De (slibhoudende) vochtige duinzandgronden bevinden

zich hoofdzakelijk in het westelijke deel van het plangebied. In de rest van het

plangebied komen in een grillig patroon de overige gronden voor. 

Volgens de bodemkaart van Stiboka (1982) bestaat de bodem in het plangebied uit

dikke eerdgronden en zeekleigronden. De dikke eerdgronden worden gekenmerkt

door een dikke humushoudende toplaag van minstens 50 cm dik en bestaan op hun

beurt uit hoge zwarte enkeerdgronden (Stiboka, 1982: code zEZ21; grondwatertrap IV)

die vooral in het noordwestelijke deel van het plangebied worden aangetroffen en

de tuineerdgronden (Stiboka, 1982: code EK19; grondwatertrap IV) die met name

in de zuidwesthoek aanwezig zijn. De hoge zwarte enkeerdgronden zijn ontstaan

door ophoging van de bodem met een mengsel van zand, veel compost en andere

organische mest. Hierdoor werd een donkergrijze bovengrond verkregen (Markus &

Van Wallenburg, 1982). Het zand was afkomstig van afgegraven duinen en strand-

wallen. De tuineerdgronden worden gekenmerkt door een toplaag die is opgebracht

om de bodem beter geschikt te maken voor landbouw. De toplaag bestaat voornamelijk

uit zand. 

De zeekleigronden bestaan uit de zogenaamde nesvaaggronden (Stiboka, 1982:

code Mo80C; grondwatertrap III) en komen voor in het oostelijke deel van het

plangebied.

Recente verstoring

Uit eerder archeologisch onderzoek in het westelijke en centrale deel van het

plangebied is gebleken dat er lokaal sterke verstoring van de bodem heeft

plaatsgevonden (Raemaekers, 1999; Müller & Smit, 2003). De diepte van de

verstoring in het zuidwestelijke deel van het plangebied was zeer gering, maar de

bodem zal door de aanleg van de huidige bebouwing en infrastructuur vermoedelijk

nu wel sterker verstoord zijn. In het noordwestelijke en centrale deel van het

plangebied varieerde de bodemverstoring van 10 cm tot meer dan 2,0 m. 

Archeologie

Uit een gebied ten noorden van het plangebied, dat wordt aangeduid als het

‘Monsterse Geestje’ zijn vondsten uit het Laat-Neolithicum, de Bronstijd, IJzertijd,

Romeinse tijd en Middeleeuwen bekend (Glasbergen & Addink-Samplonius, 1965;

figuur 1: ARCHIS-waarnemingsnummers 13855, 13894 en 139084). De vondstlagen

uit de verschillende perioden lagen binnen 2,5 m -Mv netjes boven elkaar, soms

gescheiden door lagen schoon duinzand. De vondsten van het Monsterse Geestje

tonen aan dat het kustgebied ten noorden van het plangebied vanaf het Laat

Neolithicum continu bewoond is geweest. 
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In ARCHIS staan verschillende archeologische vindplaatsen geregistreerd uit de

omgeving van het plangebied. Ten noorden van het plangebied ligt een terrein van

hoge archeologische waarde (figuur 1; CMA-code 30D-001; monumentnummer 4028).

Het betreft een terrein waar nederzettingsresten zijn aangetroffen uit de Midden

IJzertijd en de Vroege Middeleeuwen. Ook ten westen van het plangebied ligt een

terrein van hoge archeologische waarde (CMA-code 30D-003; monumentnummer 4030)

waar zich resten uit de IJzertijd en Vroege Middeleeuwen bevinden. Uit recentelijk

onderzoek op dit laatste terrein blijkt overigens dat delen van dit terrein sterk zijn

verstoord (Bult, e.a., 2005). 

Uit de directe omgeving van het plangebied zijn diverse vindplaatsen uit de Bronstijd

(ARCHIS-waarnemingsnummer 8527) en de Middeleeuwen (ARCHIS-waarnemings-

nummers 26008 en 29770) bekend. 

Tijdens eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek in delen van het plangebied zijn

geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen

(Raemaekers, 1999; Müller & Smit, 2003). Tijdens archeologische booronderzoeken

op verschillende terreinen in de directe omgeving van het plangebied werden

houtskoolspikkels gevonden die mogelijk een aanwijzing vormen voor bewoning

uit het verleden. Aanvullend onderzoek op deze locaties zal moeten uitwijzen of

dit ook daadwerkelijk het geval is (Bult, e.a., 2005).

Overige cultuurhistorie

Tijdens eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek is historisch kaartmateriaal van

het plangebied bestudeerd (Müller & Smit, 2003). Uit dit onderzoek is gebleken dat

in het plangebied, ten noorden van de Madeweg en ten westen van de ingang van

Woongebied Polanen een buitenplaats uit de 18e eeuw heeft gelegen (figuur 2). De

buitenplaats staat afgebeeld op de kaart van Kruikius uit 1712. Ook op kaarten uit

het midden van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw staat nog bebouwing op

deze locatie aangegeven (resp. www.dewoonomgeving.nl en Robas Producties, 1989).

Omdat de bebouwing op de kaart uit het begin van de 20e eeuw afwijkt van die op

de kaart uit het midden van de 19e eeuw, lijkt het erop dat aan het begin van de

20e eeuw de bestaande bebouwing is gesloopt en is vervangen door nieuwbouw.

De bebouwing uit het begin van de 20e eeuw is vermoedelijk bij de aanleg van het

woongebied in de jaren 60 gesloopt. Op het betreffende perceel ligt momenteel een

nieuwe school en kinderdagverblijf. 

Gespecificeerde archeologische verwachting

Volgens de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zuid-Holland, regio

Delfland en Schieland heeft het plangebied een redelijke tot grote kans op het

aantreffen van archeologische sporen (figuur 1; www.chs.zuid-holland.nl). Een

klein deel van het plangebied heeft zelfs een zeer grote trefkans. Op basis van

bovenstaande gegevens kan deze archeologische verwachting nader worden

gespecificeerd. In de delen van het plangebied waar oude duinen in de ondergrond

aanwezig zijn, geldt een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf het

Laat-Neolithicum. Vondsten uit deze periode zijn bekend van het ‘Monsterse Geestje’

ten noorden van het plangebied. 

[1 1 ]

Plangebied Polanen, gemeente Westland; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek 

RAAP-rapport 1402 / eindversie 06-06-2007



Voor de delen van het plangebied waar zich afzettingen van het Laagpakket van

Walcheren (voorheen Afzettingen van Duinkerke I en III) bevinden, geldt een hoge

archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf de IJzertijd. In het oostelijke

en centrale deel van het plangebied zullen eventuele vindplaatsen uit met name de

IJzertijd en Romeinse tijd vrijwel direct aan het oppervlak liggen. Ze zijn namelijk

niet of nauwelijks door latere sedimenten afgedekt. Door de ligging dicht aan het

maaiveld is de kans echter wel groot dat eventuele vindplaatsen door later

bodemgebruik zijn verstoord of vernietigd. Vindplaatsen uit de Middeleeuwen en

de Nieuwe tijd kunnen in het hele plangebied aanwezig zijn. Op basis van historisch

kaartmateriaal echter heeft de bewoning zich mogelijk beperkt tot het zuidelijke

deel van het plangebied. Direct langs de Madeweg heeft een buitenplaats uit de

18e eeuw gelegen. Door de herhaaldelijk sloop en nieuwbouw op deze locatie zullen

naar verwachting weinig intacte resten uit de 18e eeuw aanwezig zijn.
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Figuur 2. Scan van de kaart van Cruquis (1712) met ligging buitenplaats (rode cirkel)
in het westelijke deel van het plangebied (blauwe lijn).
Figuur 2. Scan van de kaart van Kruikius (1712) met ligging buitenplaats in plangebied (rode cirkel) in het westelijke deel van het plangebied

(blauwe lijn).



3 Veldonderzoek

3.1 Methoden

Het veldonderzoek was opgedeeld in een verkennend en karterend onderzoek. Het

verkennend booronderzoek had tot doel om de globale geologische opbouw en de

diepte van de bodemverstoring in kaart te brengen. Op basis van de resultaten van

het verkennend booronderzoek kon worden bepaald of in delen van het plangebied

aanvullend karterend booronderzoek noodzakelijk was. Het karterend booronderzoek

had tot doel het in kaart brengen van archeologische vindplaatsen. 

Het veldonderzoek is alleen uitgevoerd in die delen van het plangebied, waar

werkzaamheden zijn gepland. In een aantal delen van het plangebied is reeds eerder

archeologisch onderzoek uitgevoerd (Raemaekers, 1999; Müller & Smit, 2003). Voor

zover relevant, zijn de boorgegevens van deze gebieden meegenomen in dit onderzoek. 

Tijdens het verkennend booronderzoek zijn 65 boringen verricht in een grid van

105 bij 30 m in 8 noordwest-zuidoost georiënteerde raaien (kaartbijlage 1). Op

deze manier werden circa 3 boringen per hectare gezet. De afstand tussen de

boringen in een raai bedroeg 30 m, de afstand tussen de raaien bedroeg 105 m.

De afstand tussen de boringen is zo klein mogelijk gehouden om eventuele kleine

opduikingen in de strandvlakte niet te missen. De afstand tussen de boorraaien is

zo gekozen, dat het grid verdicht kan worden tot 35 bij 30 m, bij eventueel karterend

booronderzoek. 

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek heeft in een aantal

delen van het plangebied een karterend booronderzoek plaatsgevonden. In het

oostelijke deel van het plangebied is een karterend booronderzoek uitgevoerd,

omdat er mogelijk sprake was van een door veen afgedekt duin in de strandvlakte

(boring 3). In dit deel van het plangebied was de verstoring van de bodem ook

geringer dan in de rest van het plangebied. De kans op het aantreffen van eventuele

vindplaatsen in de top van de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren

(voorheen: Afzettingen van Duinkerke I) was in dit deel van het plangebied dan

ook groter dan in de rest van het plangebied. In het noordwesten van het plangebied

is een karterend booronderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de bodem-

opbouw en eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen. 

Op basis van de geologische opbouw en de mate van bodemverstoring is in de rest

van het plangebied geen karterend booronderzoek uitgevoerd. 

Tijdens het karterend booronderzoek zijn 51 boringen gezet. Ten behoeve van

monstername zijn nog eens 8 aanvullende boringen gezet (ter plaatse van de

boringen 3, 14, 71, 72, 94, 96, 97 en 107; zie § 3.2.4).
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Er is geboord tot maximaal 4,0 m -Mv of tot circa 0,75 m in de top van de strandvlakte.

Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 7 en 15 cm, een

gutsboor met een diameter van 3 en 4 cm en een zuigerboor met een diameter van

4 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-

instituut, 1989) beschreven en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van

alle boringen is de hoogte herleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Het opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeo-

logische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande

leem en fosfaatvlekken). Van 8 boringen is de top van het duinzand bemonsterd. De

monsters zijn gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 0,1 cm; het zeefresidu

is met het blote oog geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren.

De gehanteerde methode voor het verkennend booronderzoek was gericht op het in

kaart brengen van de geologische opbouw en de bodemverstoring. De methode is niet

geschikt voor het in kaart brengen van archeologische vindplaatsen. Het karterend

booronderzoek wordt geschikt geacht voor het opsporen van de meeste in dit gebied

te verwachten nederzettingsterreinen uit de periode IJzertijd t/m Late Middeleeuwen.

Deze methode is niet geschikt om verkavelingspatronen, graven en andere zeer lokale

archeologische resten in kaart te brengen (Tol e.a., 2004). Voor oudere perioden

geldt dat met het karterend booronderzoek vindplaatsen groter dan 8000m² met een

vondstlaag of een strooiing van overwegend aardewerk kunnen worden opgespoord. 

3.2 Resultaten

3.2.1 Geologie en bodem

Op basis van de geologische opbouw uit het bureauonderzoek konden in het centrale

en oostelijke deel van het plangebied komafzettingen (Laagpakket van Walcheren;

voorheen: Afzettingen van Duinkerke I en III) op veen (Hollandveen) op Oude Duin-

en Strandzanden (ODS) worden verwacht. In het centrale deel van het plangebied

was mogelijk nog een strandwal aanwezig. Tijdens het booronderzoek werd echter

duidelijk dat de geologische opbouw hier op een aantal punten van afweek.

Hieronder zal kort de geologische en bodemkundige opbouw van het plangebied

worden beschreven (zie kaartbijlagen 1 en 2).

3.2.2 Centrale en oostelijke deel van het plangebied

Bouwvoor/verstoring

De verstoring van de bodem als gevolg van landgebruik en inrichting en bebouwing

van het plangebied bedraagt gemiddeld 55 cm. Plaatselijk komen echter diepe

verstoringen (dieper dan 70 cm) voor. In het meest oostelijke deel van het plangebied

is de bodemverstoring het geringst met gemiddeld 40 cm.

Laagpakket van Walcheren (kleidek: voorheen Afzettingen van Duinkerke I)

Onder de bouwvoor of verstoring is een stugge, donkergrijze tot bruingrijze, kalkloze

tot kalkarme kleilaag aangetroffen. Na circa 10 tot 15 cm werd de kleilaag grijs tot
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lichtgrijs van kleur met veel kalkconcreties. De opbouw van de kleilaag geeft aan

dat er sprake is van een door bodemvorming goed gerijpte klei. De kleilaag kan

worden geïnterpreteerd als komafzettingen behorende tot het Laagpakket van

Walcheren (voorheen: Afzettingen van Duinkerke I). De sterke bodemvorming heeft

grotendeels te maken met het feit dat deze klei circa 300 jaar voor Chr. is afgezet

en al die tijd aan het oppervlak heeft gelegen. Naar verwachting is de top van de

klei grotendeels opgenomen in de bouwvoor.

Laagpakket van Walcheren (overstromingsdek) 

Onder de kleilaag is in een groot aantal boringen een pakket matig fijn zand met

hele schelpen en/of schelpfragmenten aangetroffen. De dikte van het pakket

bedraagt gemiddeld 1,0 m. In het centrale deel van het plangebied is de zandlaag

echter soms dikker dan 1,5 m. De zandlaag lag in veel boringen direct op het veen

of werd hiervan door slechts een dunne kleilaag gescheiden. Aangezien de zandlaag

schelpen en schelpfragmenten bevatte, kan het niet worden geïnterpreteerd als

duinzand dat vanaf de kustduinen in de strandvlakte is gewaaid, maar moet het zand

via inbraakgeulen vanuit zee zijn afgezet op het veen. Op basis van de diepteligging

van de top van het veen kunnen ruwweg enkele van deze geulen worden herkend

(zie kaartbijlage 1). De top van de zandige afzettingen was in een aantal boringen

kalkloos, hetgeen zou kunnen wijzen op latere duinvorming. 

Van Liere gaf aan dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling de strandwal

bij Monster is doorgebroken en het zeewater via een systeem van vloedkreken het

achterland is binnengedrongen (Van Liere, 1948). Hoewel Van Liere geen exacte

locatie en datering van deze doorbraak geeft, zal deze vermoedelijk ter hoogte

van Terheide hebben gelegen. Op deze plek vond rond 250 na Chr. opnieuw een

doorbraak plaats waarbij het Westlanddek werd afgezet. Op basis van de ligging

van de zandlaag onder de kleiige afzettingen van het Laagpakket van Walcheren

(voorheen Afzettingen van Duinkerke I) moet het zand dateren van voor 300 voor

Chr. Het is echter ook mogelijk dat de zandlaag deel uitmaakt van het Laagpakket

van Walcheren. De zanden zijn vermoedelijk dus gedurende een korte hevige

doorbraak afgezet. Feitelijk is dan geen sprake van strandwallen, maar eerder van

een overstromingsdek. 

Onder de zandlaag is in een aantal boringen een kleilaag aangetroffen. De kleilaag

is vaak matig tot sterk humeus en bevat soms veel dunne zandlagen. De overgang

van de kleilaag naar het ondergelegen veenpakket verloopt vaak zeer geleidelijk.

Vermoedelijk is de klei afgezet door kleine geultjes die door het veen hebben gelopen

en die voor de afwatering van het veen hebben gezorgd. Ook periodieke overstroming

van het veen kan de oorzaak zijn van de kleiafzetting. Op plaatsen waar geen

zandpakket is aangetroffen, is er geen onderscheid te maken tussen deze kleilaag

boven het veen en de klei van het Laagpakket van Walcheren.

Hollandveen (Hollandveen Laagpakket)

In alle boringen van het verkennend en karterend booronderzoek is veen aangetroffen.

Het veen bestaat uit rietveen en/of bosveen en is gemiddeld 0,8 m dik. 
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Laagpakket van Wormer/Laagpakket van Zandvoort/Laagpakket van Schoorl

Onder het veen zijn zand en/of klei aangetroffen. De klei kan worden gerekend tot

het Laagpakket van Wormer (voorheen: Afzettingen van Calais) en is hier op het

zand van de strandvlakte afgezet. Het zand onder het veen of de klei kan worden

geïnterpreteerd als een strandvlakte en wordt gerekend tot het Laagpakket van

Zandvoort. 

In een aantal boringen in het noordoostelijke deel van het plangebied is direct onder

het veen duinzand aangetroffen (kaartbijlage 2: boringen 3, 14, 71, 72, 94, 96 en 97).

Het duinzand vormt kleine langwerpige opduikingen en wordt gerekend tot het

Laagpakket van Schoorl. 

3.2.3 Noordelijke en noordwestelijke deel van het plangebied

In het noordelijke en noordwestelijke deel van het plangebied wijkt de geologische

opbouw af van het centrale en oostelijke deel van het plangebied (zie kaartbijlagen

1 en 2). In dit deel ligt de top van de Oude Duin- en Strandzanden veel hoger dan in

de rest van het plangebied (met uitzondering van het uiterste noordoostelijke deel;

zie boven). In vrijwel alle gevallen wordt de top van het duinzand afgedekt door een

pakket veen van gemiddeld 0,85 m dik. Op het veen is in het noordelijke deel van het

plangebied nog een dunne kleilaag aangetroffen (boringen 42, 50, 209, 210, 215,

216, 220, 221 en 236). De kleilaag is mogelijk afgezet door afwateringgeultjes die

door het veen hebben gelopen of is door latere overstromingen op het veen afgezet.

In het noordelijke en noordwestelijke deel van het plangebied is geen zandlaag

aangetroffen die samenhangt met de doorbraak van de strandwal. Wel bevinden zich

in dit deel van het plangebied pakketten matig f ijn, kalkloos zand. Deze zanden

worden geïnterpreteerd als duinzand. Soms worden de lagen duinzand van elkaar

gescheiden door veenlagen. 

3.2.4 Archeologie 

Aanvankelijk zijn tijdens het verkennend en karterend booronderzoek geen archeo-

logische indicatoren aangetroffen. In een aantal boringen zijn weliswaar kleine brokjes

puin aangetroffen maar omdat deze in de bouwvoor/ verstoorde bovengrond zijn

aangetroffen, zijn ze niet als archeologische indicator geïnterpreteerd. In boring 56

zijn in een verstoorde laag fragmentjes puin en een fragment roodbakkend aardewerk

aangetroffen. Hoewel de boring op het perceel ligt waar resten van bebouwing vanaf

de 18de eeuw zijn te verwachten, lijkt het erop dat de bodem in dit deel van het

plangebied al sterk verstoord is door recente werkzaamheden ten behoeve van een

nieuwe school/kinderopvang. De bodem is tot gemiddeld 1,25 m verstoord. Het

roodbakkend geglazuurd aardewerk uit boring 56 is derhalve niet als archeologische

indicator beschouwd. 

Omdat er een grote kans was op het aantreffen van archeologische vindplaatsen in de

top van het duinzand is op 8 plaatsen met behulp van een megaboor (diameter 15 cm)

een monster van de top van het duinzand genomen (ter plaatse van de boringen 3,

14, 71, 72, 94, 96, 97 en 107). In de boringen 71 en 96 lag de te top van het duinzand
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te diep om goed te kunnen bemonsteren. Daarom is op 15 m afstand van de boringen

72 en 96 een monster genomen (locaties respectievelijk B en A: zie kaartbijlage 2).

In de boringen 72 en 107 zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. In de

overige boringen wel:

De aanwezigheid van houtskool kan wijzen op archeologische vindplaatsen ter

plaatse. De houtskool kan echter ook door water of wind zijn vervoerd en dus van

andere vindplaatsen afkomstig zijn. Tot slot kan de houtskool ook door natuurlijke

branden zijn ontstaan. Hoewel het fragmentje natuursteen in monsterlocatie B niet

direct in verband kan worden gebracht met menselijke bewoning ter plaatse, komt

natuursteen ook niet van nature voor in duinzand. Derhalve is het fragmentje

natuursteen als archeologische indicator geïnterpreteerd.

[1 7 ]

Plangebied Polanen, gemeente Westland; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en 

inventariserend veldonderzoek 

RAAP-rapport 1402 / eindversie 06-06-2007

Periode Datering

Nieuwe tijd 1500 - heden

Late Middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr.

Vroege Middeleeuwen 450 - 1050 na Chr.

Romeinse tijd 12 voor - 450 na Chr.

IJzertijd 800 - 12 voor Chr.

Bronstijd 2000 - 800 voor Chr.

Neolithicum (nieuwe steentijd) 5300 - 2000 voor Chr.

Mesolithicum (midden steentijd) 8800 - 4900 voor Chr.

Paleolithicum (oude steentijd) 300.000 - 8800 voor Chr.

Tabel 1. Archeologische

tijdschaal.

Boring/ indicatoren diepte in cm -Mv 

Locatie   

3  enkele spikkels houtskool 135-155 

14 veel spikkels houtskool 160-180 

B veel spikkels houtskool; fragmentje natuursteen 135-165 

94 enkele spikkels houtskool 135-175 

A veel spikkels houtskool 85-135 

97 enkele spikkels houtskool 135-170 

 



4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

Het inventariserend archeologisch onderzoek in plangebied Polanen heeft uitgewezen

dat in een groot deel van het plangebied een dik pakket strandzand is afgezet op

het veen. Vermoedelijk is dit gebeurd tijdens een doorbraak van de strandwal vóór

circa 300 jaar voor Chr. Het is niet duidelijk of deze doorbraak samenhangt met de

voormalige Afzettingen van Duinkerke I.

Op basis van de hoogteligging van het duinzand en de aanwezigheid van

archeologische indicatoren is in het oostelijke deel van het plangebied een zone

te onderscheiden waar mogelijk archeologische vindplaatsen kunnen worden

aangetroffen. In een aantal boringen in deze zone zijn spikkels houtskool en een

fragmentje natuursteen aangetroffen. Op basis van de geologische opbouw van de

bodem kunnen in deze zone vindplaatsen vanaf het Laat-Neolithicum aanwezig zijn. 

In het zuiden van het plangebied kunnen mogelijk resten van bewoning sinds het

begin van de 18e eeuw worden aangetroffen. Door het herhaaldelijk slopen en

bouwen op deze locatie is de kans klein dat zich nog intacte bewoningsresten uit de

18e eeuw in de ondergrond bevinden. De aanwezigheid van (resten van) funderingen

kan echter niet worden uitgesloten.

In de rest van het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van

archeologische vindplaatsen aangetroffen. 

4.2 Aanbevelingen

Op grond van de resultaten van het inventariserend archeologisch onderzoek wordt

voor een smalle zone in het noordoostelijke deel van het plangebied aanbevolen geen

werkzaamheden dieper dan 0,5 m -Mv uit te voeren (kaartbijlage 3, oranje zone).

In deze zone kunnen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Indien er toch

werkzaamheden dieper dan 0,5 m -Mv zijn gepland, zal aanvullend archeologisch

onderzoek noodzakelijk zijn om te kunnen vaststellen of er in deze zone archeologische

vindplaatsen aanwezig zijn, en of deze door de geplande werkzaamheden zouden

worden verstoord of vernietigd. Voor het uitvoeren van eventueel vervolgonderzoek

door middel van proefsleuven in deze zone is een Programma van Eisen (PvE) verplicht.

In het zuiden van het plangebied kan op basis van historische kaarten een buiten-

plaats uit de 18e eeuw verwacht worden (figuur 2; kaartbijlage 3, rode zone).
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Hoewel de kans klein is dat zich nog intacte resten van deze bebouwing in de

ondergrond bevinden, kan dit niet worden uitgesloten. Derhalve wordt voor dit

gebied een archeologische begeleiding geadviseerd voor alle grondwerkzaamheden

dieper dan de bouwvoor (zoals de geplande aanleg van een waterpartij en de geplande

nieuwbouw). Archeologische begeleiding houdt in dat de geplande werkzaamheden

kunnen worden uitgevoerd, maar dat tijdens de uitvoer van de werkzaamheden

archeologen in staat worden gesteld waarnemingen te doen en te registreren

zonder de uitvoer van de werkzaamheden te belemmeren. De uitvoerder van de

werkzaamheden dient wel van de betrokkenheid van de archeologen op de hoogte te

worden gesteld en bij voorkeur dienen afspraken met betrekking tot de archeologische

begeleiding in de planning en/of bestekken te worden opgenomen. Voor het uitvoeren

van een archeologische begeleiding is een Programma van Eisen (PvE) verplicht.

Het PvE dient, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, door het bevoegd

archeologisch te zijn goedgekeurd. 

Voor de zone in het westelijke deel van het plangebied zijn geen ingrepen gepland

(kaartbijlage 3; blauwe zone). Mochten in de toekomst hier toch ingrepen

plaatsvinden dan wordt geadviseerd hier verkennend en/of karterend onderzoek

te laten uitvoeren. 

Voor de rest van het plangebied wordt geen archeologisch vervolgonderzoek

aanbevolen (kaartbijlage 3; groene zone).

De archeologisch adviseur van de gemeente Westland, dhr. drs. P. Deunhouwer

heeft het rapport beoordeeld en neemt de conclusies en aanbevelingen over.
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Gebruikte afkortingen

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

-Mv beneden maaiveld

PvE Programma van Eisen

RACM Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Monumentenzorg

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Verklarende woordenlijst

strandvlakte Oorspronkelijk zeestrand dat genetisch samenhangt met de

erachter liggende strandwal. Door kustuitbouw ontstaat een

strandvlakte die is ingeklemd tussen twee strandwallen.

Strandvlakten zijn meestal afgedekt met veen. Zie strandwal.

strandwal Door branding en zeestromingen ontstane zandrug die boven

gemiddeld hoogwater uitkomt en parallel aan de kustlijn is afgezet.

enkeerdgronden Dikke eerdgrond (= laag met donkere, min of meer rulle grond,

met organische en anorganische bestanddelen) ontwikkeld op

zandgrond onder invloed van de mens; worden ook wel essen

genoemd.

estuarium Trechtervormige riviermonding met eb- en vloedwerking.

kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft

staan en klei kan bezinken.

vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder

briklaag en zonder minerale eerdlaag.
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Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-)bijlagen

Figuur 1. ligging plangebied (gearceerd) met omliggende ARCHIS-waarnemingen

(rood) en AMK-terreinen (blauwe lijn) op de Cultuurhistorische

Hoofdstructuur van Zuid-Holland; inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2. Scan van de kaart van Kruikius (1712) met ligging buitenplaats in

plangebied (rode cirkel) in het westelijke deel van het plangebied

(blauwe lijn).

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (cd-rom).

Kaartbijlage 1. Resultaten booronderzoek. Hoogte top veen in m t.o.v. NAP.

Kaartbijlage 2. Resultaten booronderzoek. Hoogte top Afzettingen van Calais en 

Oude Duin- en Strandzanden (ODS) in m t.o.v. NAP.

Kaartbijlage 3. Advieskaart.
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boorbeschrijvingen plangebied Polanen

1

boring: POLA3-1
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.679, Y: 450.618, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,03, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, veenbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: Fe-concreties

75 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: volledig gereduceerd

85 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

150 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

180 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

260 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 345 cm -Mv / 3,48 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

2

boring: POLA3-2
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.694, Y: 450.591, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,16, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: GLAS

35 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, slap, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Opmerking: VERSTOORD?

90 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: ZL KALKRIJK

105 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,16 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

3

boring: POLA3-3
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.709, Y: 450.565, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,10, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GLAS

40 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: LAKLAAG?

50 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos
Bodemkundig: Fe-concreties

70 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, bruingrijs, kalkloos

85 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: ZL KALKRIJK

100 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 230 cm -Mv / 2,40 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

4

boring: POLA3-4
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.706, Y: 450.540, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,12, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig slap, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkloos
Opmerking: OUD OPPERVLAK IN DK1?

85 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk

100 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk

125 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, rietveen

140 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

240 cm -Mv / 2,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

255 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,12 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

5

boring: POLA3-5
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.738, Y: 450.512, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,14, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig slap, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten
Opmerking: ZANDBIJMENGING

110 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen

160 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

235 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,14 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

6

boring: POLA3-6
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.753, Y: 450.486, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,19, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, uiterst fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs

45 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelp compleet, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: OOK VB/WADSLAK

190 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,19 m -NAP
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boring: POLA3-7
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.767, Y: 450.460, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,23, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, stevig, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

85 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CALAIS

330 cm -Mv / 3,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CALAIS?

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,73 m -NAP
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boring: POLA3-8
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.782, Y: 450.434, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,29, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zeer fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

10 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, humusvlekken, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: VEENBROKKEN

175 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

250 cm -Mv / 2,79 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Opmerking: CALAIS?

280 cm -Mv / 3,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk

295 cm -Mv / 3,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,79 m -NAP
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boring: POLA3-9
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.796, Y: 450.408, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,62, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: ZANDBIJMENGING

20 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: Fe-concreties
Opmerking: ZANDBIJMENGING

30 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, schelpfragment marien, spoor plantenresten, kalkrijk
Opmerking: HYDROBIA?

80 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

205 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Opmerking: CALAIS?

245 cm -Mv / 3,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,62 m -NAP
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boring: POLA3-10
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.810, Y: 450.381, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,65, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

15 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, groengrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: HV

120 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 3,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CALAIS?

270 cm -Mv / 3,35 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CALAIS?

310 cm -Mv / 3,75 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CALAIS?

 Einde boring op 340 cm -Mv / 4,05 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

11

boring: POLA3-11
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.825, Y: 450.355, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,29, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: OXIDATIE-REDUCTIEGRENS

100 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GEWONE KOKKEL/WADSLAK

170 cm -Mv / 1,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: WADSLAK

300 cm -Mv / 3,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

 Einde boring op 330 cm -Mv / 3,59 m -NAP
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boring: POLA3-12
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.840, Y: 450.329, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,06, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: OUD OPPERVLAK?

80 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GEUL VAN DUINKERKE

90 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Opmerking: VESLAGEN

170 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, schelp compleet marien, spoor plantenresten, kalkrijk
Opmerking: HEEL VEEL HYDROBIA JUVENILE CARDIUM

180 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

200 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

230 cm -Mv / 2,36 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Opmerking: ZANDBIJMENGING

240 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkarm

270 cm -Mv / 2,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkarm

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,06 m -NAP
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boring: POLA3-13
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.595, Y: 450.553, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,13, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: ZANDBIJMENGING

20 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Opmerking: VEENBROKJES

175 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele veenlagen, matig fijn
Opmerking: KLEILAGEN

190 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn

200 cm -Mv / 2,13 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

240 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

275 cm -Mv / 2,88 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Opmerking: GUTS LOOPT LEEG

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,13 m -NAP
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boring: POLA3-14
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.609, Y: 450.526, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,27, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

80 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele detrituslagen, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,87 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: DUIN?

180 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,27 m -NAP
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boring: POLA3-15
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.624, Y: 450.501, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,33, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

21 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele zandlagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

30 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, veenbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele zandlagen, rietveen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele zandlagen, rietveen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele zandlagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

 Einde boring op 275 cm -Mv / 3,08 m -NAP
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boring: POLA3-16
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.639, Y: 450.475, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,06, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk
Opmerking: roodbakkend geglazuurd aardwerk

30 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelp compleet, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: strandzand

80 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,36 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zandbijmenging

245 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zandbijmenging

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,06 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

17

boring: POLA3-17
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.646, Y: 450.452, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,24, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

25 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 3,24 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, enkele zandlagen, schelp compleet, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CALAIS; schelp is spisula subtruncata

350 cm -Mv / 3,74 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: ZAND?

 Einde boring op 365 cm -Mv / 3,89 m -NAP
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boring: POLA3-18
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.667, Y: 450.415, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,26, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, kleibrokken, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelp compleet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, schelp compleet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, enkele detritus- en kleilagen, matig fijn, schelp compleet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veenbrokken, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele detritus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelp compleet marien, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: WADSLAK

170 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,86 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 3,06 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, schelpengruis, weinig plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Bodemkundig: volledig gereduceerd

315 cm -Mv / 3,41 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Bodemkundig: volledig gereduceerd

345 cm -Mv / 3,71 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

 Einde boring op 375 cm -Mv / 4,01 m -NAP
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boring: POLA3-19
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.683, Y: 450.396, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,11, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgroengrijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgroengrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis

135 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, schelpengruis, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelp compleet marien
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: VEEL WADSLAKJES EN CARDIUM

200 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

230 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

290 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk

320 cm -Mv / 3,31 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk
Opmerking: GUTS LOOPT LEEG

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,61 m -NAP
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boring: POLA3-20
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.697, Y: 450.370, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,03, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: PLASTIC

25 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

75 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne detritus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

150 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

200 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

265 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

335 cm -Mv / 3,38 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: CALAIS? OF ODS

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,63 m -NAP
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boring: POLA3-21
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.712, Y: 450.343, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,03, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, zeer stevig, kalkconcreties
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Duinkerke
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, zeer stevig, kalkconcreties
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Duinkerke
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, slap, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,48 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,83 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 3,08 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 3,33 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

350 cm -Mv / 3,53 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelp compleet marien, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: PLATTE SLIJKGAPER

 Einde boring op 400 cm -Mv / 4,03 m -NAP
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boring: POLA3-22
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.726, Y: 450.318, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,18, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,83 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

290 cm -Mv / 3,08 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

310 cm -Mv / 3,28 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 400 cm -Mv / 4,18 m -NAP
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boring: POLA3-23
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.741, Y: 450.291, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,09, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig, schelpfragment, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

200 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

250 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor riet

265 cm -Mv / 2,74 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor riet

 Einde boring op 375 cm -Mv / 3,84 m -NAP
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boring: POLA3-24
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.561, Y: 450.384, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,24, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

75 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, kalkloos

90 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

170 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

200 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

280 cm -Mv / 2,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

320 cm -Mv / 2,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Opmerking: 360 ZAND?

 Einde boring op 380 cm -Mv / 3,56 m -NAP
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boring: POLA3-25
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.592, Y: 450.360, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,45, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 3,05 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL, ZAND?

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,55 m -NAP
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boring: POLA3-26
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.598, Y: 450.332, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,50, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkarm
Opmerking: SLOOT?

150 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, humusvlekken, kalkrijk
Opmerking: SLOOT?

200 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

230 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele humus- en siltlagen, kalkrijk

260 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk

280 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Opmerking: GEUL?

305 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

355 cm -Mv / 3,05 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, weinig plantenresten, kalkrijk

380 cm -Mv / 3,30 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,50 m -NAP
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boring: POLA3-27
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.612, Y: 450.305, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,38, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, humusvlekken, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

320 cm -Mv / 2,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, schelpengruis, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: keileem, grondmorene
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Opmerking: 390 ZAND? 330 GUTS LOOPT LEEG

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,62 m -NAP
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boring: POLA3-28
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.627, Y: 450.279, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,04, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

220 cm -Mv / 2,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

290 cm -Mv / 2,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

300 cm -Mv / 3,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,54 m -NAP
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boring: POLA3-29
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.642, Y: 450.254, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,15, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

85 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, schelp compleet marien, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: schelpen zijn spisula subtruncata en cardium edule

210 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

295 cm -Mv / 3,10 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 3,20 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 380 cm -Mv / 3,95 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

30

boring: POLA3-30
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.400, Y: 450.470, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,52, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

110 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

170 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

205 cm -Mv / 2,57 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

260 cm -Mv / 3,12 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 280 cm -Mv / 3,32 m -NAP
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boring: POLA3-31
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.412, Y: 450.451, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,01, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs

145 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

230 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor riet
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

250 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,99 m -NAP
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boring: POLA3-32
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.434, Y: 450.422, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,46, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, kalkconcreties

130 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

180 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veraard veen

215 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

280 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen

300 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, weinig riet, kalkrijk

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,04 m -NAP
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boring: POLA3-33
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.440, Y: 450.407, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,52, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, zeer fijn, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, kleibrokken, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

340 cm -Mv / 2,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 370 cm -Mv / 3,18 m -NAP
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boring: POLA3-34
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.452, Y: 450.367, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,56, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, kleibrokken, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, stevig
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

210 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

240 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veraard veen

260 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

310 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, weinig riet

355 cm -Mv / 2,99 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, spoor riet

 Einde boring op 375 cm -Mv / 3,19 m -NAP
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boring: POLA3-35
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.470, Y: 450.346, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,13, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 2,08 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, weinig riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 3,33 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,73 m -NAP
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boring: POLA3-36
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.485, Y: 450.320, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,22, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,67 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,87 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

315 cm -Mv / 3,37 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,72 m -NAP
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boring: POLA3-37
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.507, Y: 450.288, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,10, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkarm

125 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelp compleet marien, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: schelp is spisula subtruncata

130 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

190 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

210 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

290 cm -Mv / 3,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, weinig riet, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 3,20 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,70 m -NAP
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boring: POLA3-38
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.514, Y: 450.268, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,17, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, humusvlekken, kalkconcreties

95 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 2,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

290 cm -Mv / 3,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

305 cm -Mv / 3,22 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,67 m -NAP
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boring: POLA3-39
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.529, Y: 450.241, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,04, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele zandlagen, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,66 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

325 cm -Mv / 3,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

345 cm -Mv / 3,41 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 3,56 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

 Einde boring op 375 cm -Mv / 3,71 m -NAP
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boring: POLA3-40
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.225, Y: 450.570, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,56, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen

180 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, rietveen

195 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

240 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

270 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,44 m -NAP
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boring: POLA3-41
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.247, Y: 450.544, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,42, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, lichtbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

110 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, lichtbruin, rietveen

140 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, veel plantenresten

155 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

165 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

190 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: GLL

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,58 m -NAP
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boring: POLA3-42
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.264, Y: 450.517, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,23, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos
Opmerking: LAKLAAG

80 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos

90 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen

180 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Opmerking: A-HOR

200 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,27 m -NAP
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boring: POLA3-43
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.357, Y: 450.334, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,11, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

25 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: 'ZACHT' ZAND, LOKAAL OPGEWAAID DK?

80 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: 'ZACHT' ZAND, LOKAAL OPGEWAAID DK?

95 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: 'ZACHT' ZAND, LOKAAL OPGEWAAID DK?

100 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: HUMUSVLEKKEN

150 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

195 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

220 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

235 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

250 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk

305 cm -Mv / 3,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk

355 cm -Mv / 3,66 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,71 m -NAP
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boring: POLA3-44
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.371, Y: 450.308, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,24, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

285 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

325 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen

340 cm -Mv / 3,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten

365 cm -Mv / 3,41 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk

375 cm -Mv / 3,51 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,76 m -NAP
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boring: POLA3-45
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.392, Y: 450.280, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,54, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

15 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

335 cm -Mv / 2,81 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, weinig riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,46 m -NAP
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boring: POLA3-46
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.401, Y: 450.256, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,57, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

120 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 3,13 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

395 cm -Mv / 3,38 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,43 m -NAP
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boring: POLA3-47
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.415, Y: 450.230, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,11, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

230 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

280 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten

305 cm -Mv / 2,94 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor riet
Opmerking: 330 GUTS LOOPT LEEG

 Einde boring op 375 cm -Mv / 3,64 m -NAP
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boring: POLA3-48
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.430, Y: 450.203, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,12, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, witgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: HUMUS VLEKKEN

115 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,88 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

315 cm -Mv / 3,03 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

355 cm -Mv / 3,43 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

 Einde boring op 375 cm -Mv / 3,63 m -NAP



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

49

boring: POLA3-49
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.187, Y: 450.475, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,73, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ODP

 Einde boring op 111 cm -Mv / 0,38 m -NAP

boring: POLA3-50
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.192, Y: 450.429, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: -0,48, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

15 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: OUD?

75 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: A-HORIZ

180 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: C-HORIZ

200 cm -Mv / 2,48 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

 Einde boring op 250 cm -Mv / 2,98 m -NAP
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boring: POLA3-51
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.310, Y: 450.197, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,39, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelp compleet, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs

295 cm -Mv / 2,56 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

305 cm -Mv / 2,66 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

360 cm -Mv / 3,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig riet, kalkarm
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

380 cm -Mv / 3,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor riet, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

390 cm -Mv / 3,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,61 m -NAP
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boring: POLA3-52
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.314, Y: 450.162, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,27, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkconcreties
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 3,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

390 cm -Mv / 3,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,73 m -NAP
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boring: POLA3-53
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.336, Y: 450.129, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,58, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,82 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 3,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment, interpretatie: oude strandafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,42 m -NAP
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boring: POLA3-54
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.361, Y: 450.113, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,64, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: HUMUS VLEKKEN

235 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, schelp compleet marien, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CARDIUM

285 cm -Mv / 2,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,66 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

375 cm -Mv / 3,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelp compleet marien, weinig riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CARDIUM/WADSLAK

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,36 m -NAP
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boring: POLA3-55
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.375, Y: 450.088, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,49, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, humusvlekken, kalkarm
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: R1 IN ZL

110 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

255 cm -Mv / 2,06 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

330 cm -Mv / 2,81 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Opmerking: 340 GUTS LOOPT LEEG

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,51 m -NAP
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boring: POLA3-56
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.290, Y: 450.018, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,76, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ROODBAKKEND AW

90 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

155 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,24 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,64 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,24 m -NAP
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boring: POLA3-57
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.321, Y: 450.011, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,43, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, donkergrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos

160 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkloos

200 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkloos

235 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis

245 cm -Mv / 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, veen (niet gedifferentiëerd)

260 cm -Mv / 2,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

300 cm -Mv / 2,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

345 cm -Mv / 3,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig hout

355 cm -Mv / 3,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor riet, kalkarm

370 cm -Mv / 3,27 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 390 cm -Mv / 3,47 m -NAP
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boring: POLA3-58
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.147, Y: 450.064, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,52, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

390 cm -Mv / 3,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,48 m -NAP
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boring: POLA3-59
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 73.176, Y: 450.011, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,66, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, veenbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Lithologie: klei, matig zandig, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,84 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig riet, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Bodemkundig: volledig gereduceerd

365 cm -Mv / 2,99 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, spoor riet, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,34 m -NAP
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boring: POLA3-60
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 72.815, Y: 450.445, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,51, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos

50 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

150 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, rietveen
Opmerking: ZANDBIJMENGNG

210 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

225 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Opmerking: 245 GUTS LOOP LEEG

 Einde boring op 260 cm -Mv / 2,09 m -NAP
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boring: POLA3-61
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 72.829, Y: 450.419, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,57, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen

80 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen

150 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Opmerking: GLL

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,93 m -NAP
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boring: POLA3-62
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 72.844, Y: 450.391, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,34, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

10 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, veen- en kleibrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen

155 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen

180 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 305 cm -Mv / 2,71 m -NAP
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boring: POLA3-63
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, X: 72.838, Y: 450.357, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30D, hoogte: 0,11, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

40 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

80 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, lichtbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Opmerking: ZANDBIJMENGING

90 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Opmerking: ZANDBIJMENGING

160 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Opmerking: ZANDBIJMENGING

280 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

320 cm -Mv / 3,09 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

330 cm -Mv / 3,19 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen
Opmerking: GLL

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,39 m -NAP
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boring: POLA3-64
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, zandbrokken, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkloos
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Duinkerke I
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkconcreties
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Duinkerke I
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Duinkerke I
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele humus- en zandlagen, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Duinkerke I
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Duinkerke I
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele siltlagen, spoor riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-65
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zandbrokken, kalkconcreties
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne humus- en zandlagen, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne humus- en zandlagen, schelp compleet marien, kalkrijk, interpretatie: 
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: WADSLAK

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor riet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

295 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele zandlagen, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 330 cm -Mv
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boring: POLA3-66
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, schelp compleet marien
Opmerking: WADSLAKJES

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

195 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele veenlagen

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, humusvlekken, spoor plantenresten

210 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-67
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kalkconcreties
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken, kalkconcreties
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, zeer stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele siltlagen, matig stevig, kalkrijk
Bodemkundig: Fe-concreties

115 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd), schelp compleet
Opmerking: SCHELPENNESTJE..

170 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

240 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-68
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele veenlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele humuslagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

68

boring: POLA3-69
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken, zeer stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 270 cm -Mv
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boring: POLA3-70
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, kleibrokken, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: DUIN/STUIFZAND? OF OPHOGING?

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, humusvlekken, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, enkele siltlagen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Opmerking: ZANDBIJMENGING

220 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-71
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig slap, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig slap, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

80 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele siltlagen

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

150 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, rietveen
Opmerking: ZANDBIJMENGING

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: GLL OP 210

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-72
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, zeer stevig, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, zeer stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, slap, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: ZANDBIJMENGING

135 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

160 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos

250 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: WILLEKEURIGE DIEPTE

 Einde boring op 360 cm -Mv
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boring: POLA3-73
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, zeer stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dikke veenlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: SL1

115 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen

250 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

 Einde boring op 290 cm -Mv
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boring: POLA3-74
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, humusvlekken, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

85 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

110 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, slap, weinig plantenresten, kalkloos

120 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele siltlagen, slap, kalkloos

135 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

230 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 260 cm -Mv
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boring: POLA3-75
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

235 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-76
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

80 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, weinig riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-77
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkconcreties

40 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

130 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

185 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen

210 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpfragment

245 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oude strandafzettingen

 Einde boring op 275 cm -Mv
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boring: POLA3-78
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

57 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Opmerking: ZANDBIJMENGING

135 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

150 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

205 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

235 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos

245 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Opmerking: ZANDBIJMENGING

265 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 340 cm -Mv
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boring: POLA3-79
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, kleibrokken, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

300 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpengruis

 Einde boring op 350 cm -Mv
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boring: POLA3-80
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, kleibrokken, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

95 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

225 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)

235 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, weinig riet

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-81
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

35 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: Fe-concreties

50 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

95 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: VB

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-82
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veenbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GLL

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-83
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs

160 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

235 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-84
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zand- en kleibrokken, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, kalkrijk

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

155 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

180 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen
Opmerking: 250 GLL

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-85
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne humus- en zandlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

180 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

265 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk

290 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Archeologie: interpretatie: woerd

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-86
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, slap
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen
Opmerking: VB

80 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen
Opmerking: VB

95 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

135 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

195 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, weinig riet, kalkrijk

210 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, weinig riet, kalkrijk

235 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-87
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkloos

55 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpengruis, kalkrijk

75 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

115 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, veenbrokken, kalkrijk

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk

230 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelp compleet marien, spoor plantenresten, kalkrijk

240 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-88
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, veel dikke zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Opmerking: HUMUSVLEKKEN

75 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis

85 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

130 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

240 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs

270 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn

 Einde boring op 290 cm -Mv
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boring: POLA3-89
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig stevig, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

180 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor riet, kalkrijk

195 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

240 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-90
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

34 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 300 cm -Mv



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

90

boring: POLA3-91
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

105 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

255 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, weinig riet, kalkrijk

330 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

 Einde boring op 350 cm -Mv
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boring: POLA3-92
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos

50 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

75 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, veel dunne detritus- en zandlagen, weinig plantenresten, interpretatie: geulafzettingen

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Opmerking: TOP MET HELE SCHELPEN, WADSLAKJES

220 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

230 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 260 cm -Mv
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boring: POLA3-93
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos

80 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Opmerking: VERSLEURD

230 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk

 Einde boring op 290 cm -Mv



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

93

boring: POLA3-94
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont

150 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 190 cm -Mv
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boring: POLA3-95
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelp compleet, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor hout, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, bosveen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

95

boring: POLA3-96
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

45 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: DUIN?

85 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veenbrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, bruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos

185 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos
Opmerking: 190 GLL

 Einde boring op 230 cm -Mv

boring: POLA3-97
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: Fe-concreties

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, humusvlekken, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

80 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dikke detritus- en zandlagen, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, rietveen

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

 Einde boring op 170 cm -Mv
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boring: POLA3-98
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs, veen- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

90 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

195 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

230 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Calais

 Einde boring op 275 cm -Mv
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boring: POLA3-99
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerblauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

85 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk

135 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

200 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

250 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn

260 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Opmerking: GLL

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-100
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, weinig riet, kalkrijk

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 220 cm -Mv
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boring: POLA3-101
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, schelpengruis

195 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

290 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor hout

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-102
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, veel dikke zandlagen, schelp compleet marien, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: CARDIUM

210 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

235 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

305 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor riet

 Einde boring op 350 cm -Mv
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boring: POLA3-103
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelp compleet marien
Opmerking: CARDIUM

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

230 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, weinig plantenresten

270 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten

 Einde boring op 275 cm -Mv



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

102

boring: POLA3-104
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

220 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor riet, kalkrijk

255 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment

 Einde boring op 270 cm -Mv
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boring: POLA3-105
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

35 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

45 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: VB

215 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, matig fijn, schelp compleet marien, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: VB/SPISULA+CARDIUM

220 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

280 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, veel riet, kalkrijk

305 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelp compleet marien, kalkrijk

 Einde boring op 320 cm -Mv
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boring: POLA3-106
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, kalkconcreties
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, groengrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

255 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor riet

270 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor riet, kalkrijk

310 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, schelpengruis, spoor riet, kalkrijk

330 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 350 cm -Mv
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boring: POLA3-107
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

45 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

70 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

155 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen
Opmerking: ZANDBIJMENGING

180 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, rietveen

200 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

210 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: GLL

 Einde boring op 250 cm -Mv
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boring: POLA3-108
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

40 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

50 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: GEVLEKT

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Gorkum

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Gorkum

300 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Afzettingen van Gorkum

 Einde boring op 330 cm -Mv
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boring: POLA3-109
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

105 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dikke humus- en kleilagen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

180 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, bosveen

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos

205 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-110
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

60 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen
Opmerking: RV/ZV

70 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos

135 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen

170 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

250 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen

280 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor riet, kalkloos

290 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor riet, kalkloos
Opmerking: GLL, GEEN ZAND GEVOELD

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-111
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, bruingroen, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingroen, veenbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

100 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

170 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkloos
Opmerking: GEVLEKT/VB/NAT. VERSPOELD?

210 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

260 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos

270 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos

310 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk

 Einde boring op 350 cm -Mv
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boring: POLA3-112
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn

45 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)

85 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos

130 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

170 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: GLL

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: POLA3-113
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentiëerd)
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, bruin, rietveen

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos

120 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

165 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

285 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dikke zandlagen, spoor riet, kalkarm

 Einde boring op 300 cm -Mv



boorbeschrijvingen plangebied Polanen

112

boring: POLA3-114
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos

70 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

120 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk zandig, bruin, enkele zandlagen, veen (niet gedifferentiëerd)

140 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos

160 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkrijk

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

210 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen

295 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk

300 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, veel riet, kalkrijk

 Einde boring op 350 cm -Mv
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boring: POLA3-115
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: GEVLEKT

30 cm -Mv
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, zand- en veenbrokken, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelp compleet marien, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk

260 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

280 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

330 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, blauwgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment, weinig riet, kalkrijk

 Einde boring op 365 cm -Mv
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boring: POLA3-116
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, veen- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

95 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentiëerd)

290 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

365 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor riet, kalkrijk

 Einde boring op 400 cm -Mv
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boring: POLA3-201
beschrijver: SM/IB, datum: 1-8-2006, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Westland, plaatsnaam: Monster, opdrachtgever: INBO, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

57 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Opmerking: ZANDBIJMENGING

135 cm -Mv
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentiëerd)

150 cm -Mv
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

205 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen

235 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos

245 cm -Mv
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentiëerd)
Opmerking: ZANDBIJMENGING

265 cm -Mv
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oude duin en strandafzettingen

 Einde boring op 340 cm -Mv
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Plangebied Polanen

bij eventuele toekomstige ingrepen nog verkennend en/of karterend booronderzoek uitvoeren

geen bodemverstorende werkzaamheden uitvoeren die dieper reiken dan 0,5 m -Mv

archeologische begeleiding bij werkzaamheden dieper dan de bouwvoor (0,4 m -Mv)
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