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Plangebied Volkstuinencomplex Arentsburgh te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologische
waarneming

Samenvatting
In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft RAAP in augustus 2015 een
archeologische waarneming uitgevoerd in het plangebied Volkstuinencomplex Arentsburgh te Voorburg
in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In het kader van onderzoek naar bodemvervuiling op
volkstuinencomplexen in de gemeente Leidschendam-Voorburg is een milieukundig bodemonderzoek
uitgevoerd op het volkstuinencomplex Arentsburgh. Hierbij zijn milieuboringen (diameter 10 cm) gezet
tot minimaal 1 m -Mv. Volgens de vigerende waren aan de uitvoering van dit milieukundig onderzoek
geen eisen ten aanzien van archeologisch (voor)onderzoek op een beschermd archeologisch
monument verbonden. Gezien de ligging van het plangebied in het AMK-terrein met resten van Forum
Hadriani is vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) van de gemeente Leidschendam-Voorburg
desalniettemin het verzoek gekomen om archeologische waarnemingen van de milieukundige boringen
te doen.
Bij de waarnemingen zijn in ieder geval de volgende gegevens geregistreerd per boring:
 NAP-hoogte maaiveld en coördinaten boring (ingemeten met RTK-GPS);
 Dikte (in cm) verstoorde toplaag die voor tuinbouw gebruikt wordt (‘bouwvoor’);
 Beschrijving cultuurlaag/-lagen;
 NAP-diepte einde milieuboring. Indien deze tot natuurlijke ondergrond gezet is: NAP-diepte
onderkant cultuurlaag.
De dikte van de verstoorde toplaag varieert per tuin. De maximale dikte hiervan bedraagt 70 cm, maar
ligt in het merendeel van de onderzochte tuinen globaal tussen 30 en 50 cm. In de bouwvoor zijn naast
recent puin en aardwerk ook indicatoren waargenomen die vermoedelijk uit de ondergelegen Romeinse
cultuurlaag zijn opgespit, ofwel meegekomen zijn met de opgebrachte grond van elders binnen het
Forum. Dit komt overeen met het aan het oppervlak waargenomen vondstmateriaal uit de Romeinse
tijd.
In 15 van de 24 boringen is onder de bouwvoor een (restant van een) cultuurlaag waargenomen, met
name in het zuiden van het plangebied. Daarnaast is in het zuidoosten van het plangebied in vier
boringen een mogelijke grachtvulling waargenomen. Dit betreft mogelijk een deel van de noordelijke
omgrachting. Deze mogelijke grachtvulling is waargenomen in een zone waar natuurlijke
kreek(geul)afzettingen aanwezig zijn in het bodemprofiel.
De natuurlijke afzettingen bestaan in het noorden van het plangebied uit oud duin- en strandzand,
lokaal met een ingeschakelde veenlaag. Richting het zuiden komen op het oude duin- en strandzand
kleiige kreekafzettingen voor, afgezet vanuit het Gantelsysteem. In enkele boringen is tevens sprake
van kreekgeulafzettingen.
Op basis van de waarnemingen lijkt het plangebied zich buiten de kern van Forum Hadriani te
bevinden, maar wel grotendeels binnen de omgrachting.
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1 Inleiding
1.1 Kader
Aanleiding
In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft RAAP in augustus 2015 een
archeologische waarneming uitgevoerd in het plangebied Volkstuinencomplex Arentsburgh te Voorburg
in de gemeente Leidschendam-Voorburg (figuur 1).
In het kader van onderzoek naar bodemvervuiling op volkstuinencomplexen in de gemeente
Leidschendam-Voorburg is een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd op het volkstuinencomplex
Arentsburgh. Hierbij zijn milieuboringen (diameter 10 cm) gezet tot minimaal 1 m -Mv. Volgens de
vigerende regelgeving (notitie ‘Behandelen vergunningaanvragen archeologische monumenten’;
http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/monumentenvergunning) waren aan de uitvoering van dit
milieukundig onderzoek geen eisen ten aanzien van archeologisch (voor)onderzoek op een beschermd
archeologisch monument verbonden. Gezien de ligging van het plangebied in het AMK-terrein met
resten van Forum Hadriani is vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) van de gemeente
Leidschendam-Voorburg desalniettemin het verzoek gekomen om een archeologische waarneming van
de milieukundige boringen uit te voeren.
Beleidskader
Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor de
ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De RCE is de bevoegde overheid inzake het beschermd
archeologisch monumententerrein. Volgens de vigerende regelgeving (notitie ‘Behandelen
vergunningaanvragen archeologische monumenten’;
http://cultureelerfgoed.nl/dossiers/monumentenvergunning) waren aan de uitvoering van dit
milieukundig onderzoek geen eisen ten aanzien van archeologisch (voor)onderzoek op een beschermd
archeologisch monument verbonden. Gezien de ligging van het plangebied in het AMK-terrein met
resten van Forum Hadriani is vanuit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) van de gemeente
Leidschendam-Voorburg desalniettemin het verzoek gekomen om een archeologische waarneming van
de milieukundige boringen uit te voeren.
Kwaliteitsborging
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. RAAP
beschikte ten tijde van het veldonderzoek over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister
van Onderwijs, Cultuur en W etenschap.
Tegenwoordig worden de werkzaamheden uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4
van de Erfgoedwet. RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002
Bureauonderzoek, 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en
overig, 4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.
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Voorafgaand aan de waarnemingen is een beknopt Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter
goedkeuring aan de bevoegde overheid (RCE) en de gemeente Leidschendam-Voorburg voorgelegd
(Wink, 2015). Dit PvA is goedgekeurd (d.d. 22-07-2015). Dit PvA diende als uitgangspunt voor de
waarnemingen.
Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.

Figuur 1. Aanduiding plangebied (rood) binnen het AMK-terrein 3075 (donkerpaars). Inzet: ligging in Nederland
(ster).
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1.2 Administratieve gegevens
Type onderzoek

Archeologische waarneming

Opdrachtgever

gemeente Leidschendam-Voorburg

Bevoegde overheid

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Plaats

Voorburg

Gemeente

Leidschendam-Voorburg

Provincie

Zuid-Holland

Centrumc oördinaten (X/Y)

83882/452922

Toponiem

Volkstuinencomplex Arentsburgh

Kadastrale gegevens

VBG01 F8048

Oppervlakte plangebied

2 hectare

Afbakening plangebied

Tijdens onderhavig onderzoek zijn verspreid over
diverse volkstuinen binnen het plangebied
waarnemingen gedaan aan boringen.

Onderzoeksperiode

augustus 2015

Uitvoerder

RAAP W est

Projectleider

drs. K. W ink

Projectmedewerkers

N.L.A. Conradi MA, T. van Rooij & drs. S. van den Berg

RAAP-projectcode

LDFH

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer

n.v.t.

ARCHIS-vondstmeldingsnummer

4645572100

Beheer en plaats documentatie

RAAP regio W est te Leiden

Tabel 1. Administratieve gegevens.

1.3 Doel- en vraagstelling
Gezien de insteek van het onderzoek, archeologische waarnemingen bij milieukundige boringen, is de
doelstelling van het onderzoek zeer beperkt, namelijk het verkrijgen van informatie over het
grondgebruik op het perceel met de volkstuinen in relatie tot een eventueel aanwezige cultuurlaag.
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2 Archeologisch onderzoek Forum Hadriani
Het plangebied bevindt zich binnen de grenzen van een rijksbeschermd archeologisch monument met
resten van de Romeinse stad Forum Hadriani (Monumentnummer 3075). Deze belangrijke Romeinse
stad kende een bloeitijd in de 2e eeuw na Chr. Rond 121 na Chr. had de stad de naam Forum Hadriani
gekregen. Het volkstuinencomplex ligt aan de oostkant binnen de (vermoedelijke) contouren van het
Forum.
Het archeologisch onderzoek naar de resten van Forum Hadriani kent een lange geschiedenis. Het
voert in het kader van deze rapportage te ver om dit te behandelen. Op figuur 2 is de locatie van het
plangebied te zien ten opzichte van de resultaten van onderzoek tot aan de jaren negentig van de
vorige eeuw. Tevens belangrijk om te vermelden is de in 2007 binnen het Forum ontdekte haven met
stevige kadewerken, aangelegd in een dichtgeslibde geul van het Gantelsysteem, met aansluiting op
het kanaal van Corbulo (www.awlv.nl). De ligging van deze haven is niet aangegeven op figuur 2, maar
bevond zich vrijwel direct ten westen van het huidige plangebied.
Op basis van de resultaten van booronderzoek van RAAP is in 200 een ideaal-bodemprofiel opgesteld
voor het terrein binnen de muren van Forum Hadriani, dat na onderzoek van BAAC uit 2005, verfijnd
(laag E) en aangevuld is met de lagen H en I (tabel 2; naar Briels, 2014).

Laag A

Bodemkenmerken

globale top laag
(NAP); variabel

donkerbruin zand, s oms iets kleiig en gevlekt

+0,62 m

verstoord of opgebracht materiaal
vondstmateriaal uit de Romeins e tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd
Laag B

lichtgrijze zandige klei met puin en fosfaat

/

bewoningsniveau (Laat Romeins / Middeleeuwen?)
Laag C

donkergrijze tot grijszwarte, zandige klei

-0,33 m

woerdgrond of stortlaag
veel Romeinse vondsten
Laag D

lichtgrijze zandige klei met archeologische indicatoren

-0,78 m

Romeins sporenniveau
Laag E

natuurlijke kleiafzettingen

-1,38 m

- E1: ongerijpte klei
- E1 ox: reductie / oxidatiehorizont
- E2 ox: gerijpte, geoxideerde klei met fosfaat
Laag F

veen

/

Laag G

weinig siltig, kalkrijk, matig grof zand

-1,88 m

strandwal van Rijswijk-Voorschoten-Voorburg
Laag H

- matig grof, zwak siltig, kalkrijk zand

tussen laag E en F

- lokaal verspoeld duinzand of strandwalzand
- wadpieren en schelpen aanwezig
Laag I

- zand en klei, fijn gelaagd, natuurlijke afzettingen

-1,0 m / -1,8 m

- variabele loc atie
Tabel 2. Ideaalprofiel voor terrein binnen de muren van Forum Hadriani uit Bink e.a. (2009), naar De Jager (2001).
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Of het huidige plangebied zich binnen de muren bevindt is echter niet zeker. Ook de invloed op het
bodemprofiel die het gebruik als volkstuincomplex met zich mee heeft gebracht was voorafgaand aan
de waarnemingen onbekend.
Op basis van het booronderzoek in locatie D (boringen 8 t/m 18) van De Jager (2001) bestaat de
vermoedelijke bodemopbouw in het huidige plangebied uit een recent opgebracht/verstoord pakket (ca.
120 cm dik) met recent puin en Romeins materiaal, op een laag zandige klei (ca. 20 cm dik) met
Romeins materiaal. Aan de basis van het profiel (vanaf ca. 180 cm -Mv) worden strandwalafzettingen
verwacht. Deze niveaus komen vermoedelijk overeen met respectievelijk de lagen A, B en G uit tabel 2.

Figuur 2. Ligging van het plangebied (rode onderbroken lijn) met boringen (zwarte stippen) ten opzichte van
resultaten van voorgaand onderzoek tot aan de jaren 90 van vorige eeuw (bron: De Jonge, Bazelmans & De Jager,
2006). De ligging van de in 2007 aangetroffen haven is hierop niet weergegeven.

Ter plaatse van het huidige plangebied heeft geen archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De
locatie heeft wel de aandacht van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV).
Mede door deze aandacht maken diverse tuinders regelmatig melding van oppervlaktevondsten. In

RAAP-rapport 3599 / versie 01-11-2018

[9]

Plangebied Volkstuinencomplex Arentsburgh te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologische
waarneming

2002 heeft de AWLV onderzoek gedaan naar aanleiding van een melding van bodemvondsten in tuin
21b. Hierbij zijn in een viertal tuinen (21b, 23, 24 en 29; locatie zie figuur 3) oppervlaktevondsten
verzameld en vervolgens uitgewerkt. Opvallend resultaat was het grote aandeel van bouwmateriaal
binnen het vondstspectrum (De Jonge, 2002).
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3 Veldonderzoek
3.1 Methode
In het kader van het milieukundig onderzoek zijn in iedere afzonderlijke volkstuin circa twee boringen
gezet door de uitvoerder van het milieukundig onderzoek Milieu adviesbureau Adverbo, waarbij gebruik
gemaakt werd van een Edelmanboor met diameter 10 cm. Vervolgens is door de archeoloog een
waarneming uitgevoerd van de bij het milieukundig booronderzoek vrijgekomen grond. De boringen zijn
door de archeoloog beschreven volgens het RAAP Bodem Beschrijvingssysteem (bijlage 2). Dit
systeem voldoet aan NEN 5104. De meeste boringen zijn door de archeoloog dieper doorgezet met een
Edelmanboor met diameter 7 cm en/of een gutsboor met diameter 3 cm.
Bij de waarnemingen zijn conform het PvA in ieder geval de volgende gegevens geregistreerd per
boring:
 NAP-hoogte maaiveld en coördinaten boring (ingemeten met RTK-GPS);
 Dikte (in cm) verstoorde toplaag die voor tuinbouw gebruikt wordt (‘bouwvoor’);
 Beschrijving cultuurlaag/-lagen;
 NAP-diepte einde milieuboring. Indien deze tot natuurlijke ondergrond gezet is: NAP-diepte
onderkant cultuurlaag.
Van de boringen direct westelijk van het middenpad zijn globaal aan één boring per tuin waarnemingen
gedaan. Een plattegrond met nummering van de afzonderlijke tuinen binnen het volkstuinencomplex is
weergegeven in figuur 3. Dit resulteerde in een globaal noord-zuid georiënteerde raai over het gehele
plangebied van 14 boringen. Aanvullend hierop zijn ten oosten en westen van deze raai waar relevant
nog aan 10 boringen waarnemingen gedaan. Het totaal aantal waarnemingen bedraagt hiermee 24.
De onderzoeksresultaten zijn geregistreerd als vondstmelding in de landelijke database ARCHIS. Er
zijn geen archeologische monsters genomen.
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Figuur 3. Plattegrond van amateurtuindervereniging Arentsburgh met nummering van de tuinen (bron:
opdrachtgever). De entree is midden onder, het noorden/noordwesten is links.

3.2 Resultaten waarnemingen
De resultaten van de waarnemingen per boring staan vermeld in tabel 3 en worden weergegeven in
figuur 4.
Uit de boringen blijkt dat de dikte van de verstoorde toplaag (de bouwvoor) per tuin varieert van 10 tot
70 cm. In 15 van de 24 boringen is onder de bouwvoor een cultuurlaag waargenomen, met name in het
zuiden van het plangebied. Deze cultuurlaag bestaat overwegend uit sterk zandige klei, dan wel kleiig
zand, met daarin archeologische indicatoren zoals houtskoolspikkels, fosfaatvlekken, (kleine)
fragmenten (bouw)puin, aardewerk, roodleem. Dit is steeds vermeld bij de betreffende laag in de
boorbeschrijving (bijlage 2). De dikte van deze laag varieert van 10 tot 90 cm.
Een andere opvallende waarneming in de boringen was de aanwezigheid van een mogelijke
grachtvulling. Een dergelijke laag is waargenomen in de boringen 20 t/m 23. De mogelijke grachtvulling
is heterogeen en bestaat uit een afwisseling van (humeus) zand met grind, schelpresten en kleine
fragmenten (bouw)puin, sterk zandig veen of detritus, al dan niet met grind en puin, en sterk zandige,
humeuze klei met grind, zandbrokken en puin. Boring 22 is op 0,84 m -NAP gestuit op puin in dit
pakket. Deze mogelijke grachtvulling is waargenomen in een zone waar natuurlijke
kreek(geul)afzettingen aanwezig zijn in het bodemprofiel. Mogelijk betreft dit een deel van de
noordelijke omgrachting.
Onder de cultuurlaag en/of grachtvulling zijn de natuurlijke afzettingen aangetroffen. Deze bestaan in
een deel van het plangebied uit oud duin- en strandzand (met in het noordelijk deel van het plangebied
plaatselijk een vegetatiehorizont ingeschakeld). De bovenkant hiervan ligt tussen 0 en 1,7 m -NAP.
Lokaal is boven of ingeschakeld in het oud duin- en strandzand een veenpakket aanwezig (boringen 6,
10, 11, 16, 17, 19, 20, 25; tussen ca. 0,8 en 1,4 m -NAP). In het zuiden van het plangebied (de
boringen 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25) komt onder de bouwvoor of cultuurlaag een pakket
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kreekafzettingen voor, bestaande uit zandige tot uiterst siltige klei (top tussen 0,4 tot 1,1 m -NAP). In
de boringen 12, 21, 25 en 25 zijn hierbinnen vanaf 0,6 tot 1,2 m -NAP gelaagde kreekgeulafzettingen
aangetroffen. Deze afzettingen worden gerekend tot het Gantelsysteem (Laagpakket van Walcheren,
Formatie van Naaldwijk).
Boornr

Tuinnr

M aaiveld
t.o.v. NAP

Dikte verstoorde
toplaag (BV) in m

Einddiepte
boring t.o.v.
NAP

Basis
cultuurlaag
t.o.v. NAP

Gracht
aanwezig j/n

2

55

0.61

0.6

-0.69

/

n

3

53

0.64

0.5

-0.66

-0.36

n

4

51

0.57

0.55

-0.83

/

n

5

49a

0.51

0.6

-1.59

/

n

6

46

0.48

0.7

-1.12

/

n

7

2

0.46

0.5

-1.04

-0.24

n

8

20

0.25

0.5

-0.75

/

n

9

26a

0.26

0.4

-0.74

-0.39

n

10

31

0.06

0.3

-1.74

-0.64

n

11

33a

0.08

0.1

-1.87

-0.72

n

12

36

0.19

0.65

-2.21

/

n

13

24

0.24

0.4

-0.76

/

n

14

27

0.29

0.35

-0.71

-0.41

n

15

28

0.22

0.4

-1.58

-1.08

n

16

29

0.14

0.35

-1.46

-0.36

n

17

29

0.21

0.35

-1.29

-0.49

n

18

13

0.14

0.35

-1.36

-0.46

n

19

14

0.11

0.35

-1.69

-0.54

n

20

14

-0.02

0.35

-1.92

-0.47

j

21

16

0.09

0.55

-1.81

/

j

22

18

0.11

0.5

-0.84

/

j

23

18

0.1

0.3

-1.8

-0.7

j

24

19

0.05

0.3

-1.75

-0.75

n

25

19

0.12

0.5

-1.78

-0.63

n

Tabel 3. Waarnemingen.
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Figuur 4. Resultaten waarnemingen.
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Gelijktijdig met het milieukundig onderzoek hebben leden van de AWLV uit 11 tuinen in totaal 595
oppervlaktevondsten verzameld (onderzochte tuinen: 7, 9a, 11b, 12, 13a, 25a, 26a, 50, 55, 61 en 62;
Zalmé, 2016). Van deze tuinen bleek tuin 13a het meest vondstrijk met 334 vondsten. Vondstaantallen
in de overige tuinen varieerden tussen 75 en 6 stuks. Het merendeel van het vondstmateriaal is
gedateerd in de Romeinse tijd.
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4 Conclusies en advies
4.1 Conclusie
Op grond van de onderzoeksresultaten en onder verwijzing naar de doelstellingen, kunnen de volgende
uitspraken worden gedaan:
De dikte van de verstoorde toplaag varieert per tuin. De maximale dikte hiervan bedraagt 70 cm, maar
ligt in het merendeel van de onderzochte tuinen globaal tussen 30 en 50 cm. In de bouwvoor zijn naast
recent puin en aardwerk ook indicatoren waargenomen die vermoedelijk uit de ondergelegen Romeinse
cultuurlaag zijn opgespit, ofwel meegekomen zijn met de opgebrachte grond van elders binnen het
Forum. Dit komt overeen met het aan het oppervlak waargenomen vondstmateriaal uit de Romeinse
tijd.
In 15 van de 24 boringen is onder de bouwvoor een (restant van een) cultuurlaag waargenomen.
Daarnaast is in het zuidoosten van het plangebied in vier boringen een mogelijke grachtvulling
waargenomen. Dit betreft vermoedelijk een deel van de noordelijke omgrachting. Deze mogelijke
grachtvulling is waargenomen in een zone waar natuurlijke kreek(geul)afzettingen aanwezig zijn in het
bodemprofiel.
De natuurlijke afzettingen bestaan in het noorden van het plangebied uit oud duin- en strandzand,
lokaal met een ingeschakelde veenlaag. Richting het zuiden komen op het oude duin- en strandzand
kleiige kreekafzettingen voor, afgezet vanuit het Gantelsysteem. In enkele boringen is tevens sprake
van kreekgeulafzettingen.
Op basis van de waarnemingen lijkt het plangebied zich buiten de kern van Forum Hadriani te
bevinden, maar wel grotendeels binnen de omgrachting.

4.2 Advies
Gezien het kader waarin de waarnemingen zijn verricht, is er geen sprake van een advies binnen de
Archeologische Monumentzorg (AMZ).
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Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en
appendices
Figuren:
Figuur 1. Aanduiding plangebied (rood) binnen het AMK-terrein 3075 (donkerpaars). Inzet: ligging in
Nederland (ster).

6

Figuur 2. Ligging van het plangebied (rode onderbroken lijn) met boringen (zwarte stippen) ten opzichte van
resultaten van voorgaand onderzoek tot aan de jaren 90 van vorige eeuw (bron: De Jonge,
Bazelmans & De Jager, 2006). De ligging van de in 2007 aangetroffen haven is hierop niet
weergegeven.

9

Figuur 3. Plattegrond van amateurtuindervereniging Arentsburgh met nummering van de tuinen (bron:
opdrachtgever). De entree is midden onder, het noorden/noordwesten is links.

12

Figuur 4. Resultaten waarnemingen.

14

Tabellen:
Tabel 1. Administratieve gegevens.

7

Tabel 2. Ideaalprofiel voor terrein binnen de muren van Forum Hadriani uit Bink e.a. (2009), naar De Jager
(2001).

8

Tabel 3. Waarnemingen.

13

Bijlagen:
Bijlage 1. Tijdschaal
Bijlage 2. Boorbeschrijvingen waarnemingen
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Bijlage 1. Tijdschaal
Archeologische perioden
Datering

Tijdperk

Recente tijd

- 1945

C

Nieuwe tijd

- 1850

B

- 1650

A

- 1500

Laat B
Laat A

Vroeg

Middeleeuwen

D: Ottoonse tijd
C: Karolingische tijd
B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd
Laat

Romeinse tijd

Midden
Vroeg
Laat

IJzertijd

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Midden

Prehistorie

Vroeg
Laat

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Midden
Vroeg
Laat

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Midden
Vroeg
Laat

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Jong B
Jong A
Midden
Oud

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700
- 12.500
- 16.000
- 35.000
- 250.000

Bijlage 2. Boorbeschrijvingen waarnemingen

boring: LDFH-2
beschrijver: TVR, datum: 7-8-2015, X: 83.823,63, Y: 453.034,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,61, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg,
opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk

40 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin

60 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

80 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

108 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: begraven B-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

115 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

125 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 130 cm -Mv / 0,69 m -NAP

boring: LDFH-3
beschrijver: TVR, datum: 7-8-2015, X: 83.831,22, Y: 453.018,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,64, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg,
opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk

30 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk

40 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin

50 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment verbrand bot, enkel fragment aardewerk, lichte
zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin, grind, interpretatie: cultuurlaag

100 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

110 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

115 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

125 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 130 cm -Mv / 0,66 m -NAP

boring: LDFH-4
beschrijver: TVR, datum: 7-8-2015, X: 83.838,09, Y: 453.003,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,57, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg,
opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk

30 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment aardewerk

55 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

90 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 140 cm -Mv / 0,83 m -NAP

boring: LDFH-5
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.845,95, Y: 452.989,69, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,51, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin

50 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkerbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment verbrand bot, enkel fragment bouwpuin

60 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

100 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

110 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

120 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

130 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

160 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 210 cm -Mv / 1,59 m -NAP

boring: LDFH-6
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.858,15, Y: 452.968,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,48, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

20 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, fragmenten aardewerk, enkel fragment bouwpuin

60 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

70 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

105 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

125 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, amorf veen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

135 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

145 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 160 cm -Mv / 1,12 m -NAP

boring: LDFH-7
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.879,40, Y: 452.934,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,46, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, grijs, matig fijn
Archeologie: enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

70 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

100 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 150 cm -Mv / 1,04 m -NAP

boring: LDFH-8
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.891,89, Y: 452.910,79, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,25, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin

40 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, veel fragmenten bouwpuin

50 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

60 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 100 cm -Mv / 0,75 m -NAP

boring: LDFH-9
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.911,76, Y: 452.880,28, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,26, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat, fragmenten bouwpuin, interpretatie:
cultuurlaag

55 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, lichte zweem fosfaat, enkel fragment bouwpuin,
interpretatie: cultuurlaag

65 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

90 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 100 cm -Mv / 0,74 m -NAP

boring: LDFH-10
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.929,07, Y: 452.848,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,06, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs
Archeologie: veel spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, vlekken fosfaat, interpretatie: cultuurlaag

50 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten verbrande klei/leem, veel vlekken fosfaat, interpretatie: cultuurlaag

70 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: Fe-concreties, oxidatie en reductie verschijnselen

105 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruingrijs, enkele veenlagen, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 180 cm -Mv / 1,74 m -NAP

boring: LDFH-11
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.942,65, Y: 452.830,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

10 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

40 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, veel vlekken fosfaat, interpretatie: cultuurlaag

80 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

90 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele detrituslagen, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, veen (niet gedifferentieerd), spoor riet, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 195 cm -Mv / 1,87 m -NAP

boring: LDFH-12
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.955,07, Y: 452.811,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,19, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: vlekken fosfaat

80 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

140 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment, spoor plantenresten, interpretatie: kreekgeulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, schelpfragment, weinig plantenresten, interpretatie: kreekgeulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 240 cm -Mv / 2,21 m -NAP

boring: LDFH-13
beschrijver: TVR/NC, datum: 7-8-2015, X: 83.902,87, Y: 452.893,67, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,24, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment verbrande klei/leem, fragmenten aardewerk

40 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin

50 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: enkel fragment verbrande klei/leem, enkel fragment bouwpuin

60 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

Einde boring op 100 cm -Mv / 0,76 m -NAP

boring: LDFH-14
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.896,56, Y: 452.868,76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,29, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin

35 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

55 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig grindig, lichtgrijs, zandbrokken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

70 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv / 0,71 m -NAP

boring: LDFH-15
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.919,56, Y: 452.869,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,22, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

50 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

70 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

130 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 180 cm -Mv / 1,58 m -NAP

boring: LDFH-16
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.923,27, Y: 452.860,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

50 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, zand- en kleibrokken, kalkloos, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkloos, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

100 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 160 cm -Mv / 1,46 m -NAP

boring: LDFH-17
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.907,90, Y: 452.853,76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,21, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin

35 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

45 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

70 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

80 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 150 cm -Mv / 1,29 m -NAP

boring: LDFH-18
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.935,10, Y: 452.873,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

35 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

60 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 150 cm -Mv / 1,36 m -NAP

boring: LDFH-19
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.940,65, Y: 452.863,28, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,11, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

35 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

55 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

65 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

107 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele veenlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 180 cm -Mv / 1,69 m -NAP

boring: LDFH-20
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.950,14, Y: 452.870,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: -0,02, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin

35 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

45 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk grindig, grijs, matig fijn, schelpfragment
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin, interpretatie: gracht

75 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, zwak grindig, donkerbruingrijs, veen (niet gedifferentieerd)
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin, interpretatie: gracht

100 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele veenlagen, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

120 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

160 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 190 cm -Mv / 1,92 m -NAP

boring: LDFH-21
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.959,04, Y: 452.854,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,09, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken
Archeologie: interpretatie: gracht

75 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: gracht

105 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Archeologie: interpretatie: gracht

120 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: kreekgeulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

140 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 190 cm -Mv / 1,81 m -NAP

boring: LDFH-22
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.966,05, Y: 452.840,66, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,11, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: gracht

60 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: gracht

75 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, grijs, zandbrokken
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: gracht

94 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, grijs, zandbrokken
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald), interpretatie: gracht

Einde boring op 95 cm -Mv / 0,84 m -NAP

boring: LDFH-23
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.965,77, Y: 452.841,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,10, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, weinig hout
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag

50 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: cultuurlaag

80 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, interpretatie: gracht

100 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: gracht

120 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, veel hout, kalkrijk
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: gracht

165 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor hout, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl

Einde boring op 190 cm -Mv / 1,80 m -NAP

boring: LDFH-24
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.961,28, Y: 452.826,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,05, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkergrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

60 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin, interpretatie: cultuurlaag

80 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

110 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkele spikkel houtskool

125 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele detrituslagen, kalkrijk, interpretatie: kreekgeulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkele spikkel houtskool

135 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, detritus, los (alleen zand en veen), interpretatie: kreekgeulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig hout en riet, kalkloos, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 180 cm -Mv / 1,75 m -NAP

boring: LDFH-25
beschrijver: SW, datum: 11-8-2015, X: 83.967,43, Y: 452.834,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30G, hoogte: 0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning,
landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leidschendam-Voorburg, plaatsnaam: Voorburg, opdrachtgever: Gemeente
Leidschendam-Voorburg, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkergrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: interpretatie: cultuurlaag

75 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk, interpretatie: kreekgeulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

90 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk, interpretatie: kreekgeulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkloos, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 190 cm -Mv / 1,78 m -NAP

