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ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING PLANGEBIED BOECKHORST IN DE GEMEENTE NOORDWIJK

Samenvatting

Door de AWN-afdeling Rijnstreek is van 4 tot 8 maart 2008 een archeologische begeleiding uitgevoerd 
op het terrein van het plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk.

Door het archeologisch bedrijf RAAP was door middel van een verkennend proefsleuvenonderzoek 
vastgesteld dat er op het toekomstig bouwterrein een akkerlaag aanwezig was. Besloten is toen dat het 
afgraven van het bouwterrein archeologisch begeleid zou worden door de AWN-afdeling Rijnstreek.

Op een diepte van ongeveer 0,9 m onder maaiveld werd een akkerlaag waargenomen met eerge-
touwkrassen (ploegsporen uit de Late Bronstijd of IJzertijd). Er zijn drie putten gegraven en in alle putten 
konden deze ploegsporen worden vastgesteld. In één put zijn de ploegsporen ingetekend en gefotogra-
feerd. In de overige putten is alleen gefotografeerd.

De omvang van deze prehistorische akker is minimaal een hectare. Door het ontbreken van aar-
dewerkvondsten kan een verdere datering niet worden gegeven. De akker lag op de top van een oude 
strandwal. Bewoningssporen zijn niet aangetroffen, maar de omvang van de prehistorische akker is 
dermate groot dat een nederzetting in de nabijheid moet hebben gelegen.
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1 Inleiding

In februari 2008 heeft RAAP in opdracht van de gemeente Noordwijk een verkennend proefsleuvenonder-
zoek uitgevoerd op het terrein van het plangebied Boeckhorst. In de proefsleuven is een akkerlaag aan-
getroffen met daaronder sporen van akkerbewerkingen in de vorm van eergetouwkrassen. Aangezien er 
onvoldoende informatie verkregen was voor de aanwezigheid van eventuele nederzettingssporen werd 
aanbevolen de verdere ontgraving van het perceel archeologisch te laten begeleiden. Overeengekomen 
was om deze begeleiding te laten uitvoeren door de AWN-afdeling Rijnstreek.

Deze archeologische begeleiding is aangemeld bij de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), 
waarna vergunning is verleend.

De archeologische begeleiding is uitgevoerd van 4 tot en met 8 maart 2008. Aanwezig waren van 
de AWN: D. van der Kooij, L. den Hollander, A. van Grol, C. Doedijns, S. Sprey en D. Parlevliet. Het 
tekenwerk is uitgevoerd door D. van der Kooij, de foto’s zijn genomen door L. den Hollander.
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2 Locatie

In afbeelding 1 is het plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk aangegeven. De bouwput waarin 
de archeologische begeleiding is uitgevoerd, is weergegeven in afb. 2.

Afb. 1. Locatie plangebied Boeckhorst in 
Noordwijk. Aangegeven met A, het vlak in rood. 
300 m noordelijk is de opgraving van de ROB uit 
1998 aangegeven met B.

Afb. 2. Bouwput locatie Boeckhorst in Noordwijk.
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3 Administratieve gegevens van het 
onderzoekgebied

Basisgegevens

Projectnaam: Archeologische begeleiding plangebied Boeckhorst, gemeente Noordwijk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Noordwijk
Plaats: Noordwijk
Toponiem Plangebied: Boeckhorst
Gemeentecode: 10791NOBH2
Kaartblad: 15B
Schaal volgens Topografische Kaart: 1:25000
X – coördinaat: 91.550 (centrumcoördinaten)
Y – coördinaat: 472.400 (centrumcoördinaten)
CMA/AMK-status: niet van toepassing
CAA-nr.: niet van toepassing
CMA-nr.: niet van toepassing
ARCHIS-monument-nr.: niet van toepassing
ARCHIS-waarnemings-nr.: niet van toepassing
Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 0,8 ha.
Huidig grondgebruik: braakliggend

Periode(n) complextype(n)

Neolithicum/Bronstijd: Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn een akkerlaag en eergetouwkrassen uit 
(waarschijnlijk) de Bronstijd aangetroffen.
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4 Doel en reden van het onderzoek

Doel en reden van het onderzoek

Doel: van de archeologische begeleiding is de registratie en beschrijving van de akkerlaag en eergetouw-
krassen dan wel eventuele andere archeologische waarden binnen de te ontgraven zone.

Reden: Dit archeologisch onderzoek is nodig in verband met voorgenomen bouwwerkzaamheden in het 
kader van bouwplan Voorduinen. De voorgenomen bouwwerkzaamheden en bodemingrepen zullen de 
aanwezige archeologische waarden in het plangebied verstoren.

Selectiebesluit (alleen na IVO)

Op basis van inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) is door dhr. drs. R.H.P. Proos van de 
provincie Zuid-Holland een selectiebesluit genomen. Conform dit besluit dient de uitvoering van de bo-
demingrepen archeologisch begeleid te worden.

Onderzoeksvragen

• Wat is de verspreiding van de akkerlaag en eergetouwkrassen binnen het plangebied?
• Zijn tijdens de begeleiding andere archeologische waarden of resten aangetroffen, die inzicht 

kunnen geven in de bewoningsgeschiedenis van het plangebied?
• Wat is de exacte locatie van de archeologische resten?
• Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging (t.o.v. NAP) van de archeologische resten?
• Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten?
• Wat is de aard, datering en kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten?
• Wat is de globale omvang van de archeologische resten in het horizontale vlak?
• Wat kan op basis van de resultaten van de archeologische begeleiding worden gezegd over de 

archeologische verwachting van de wijdere omgeving?
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5 Vooronderzoek1

Landschappelijke en aardwetenschappelijke context

Huidig grondgebruik; (sub)recente ingrepen en verstoringen. Het plangebied is braakliggend bouwter-
rein. Het oorspronkelijk onderzochte terrein tijdens het karterend booronderzoek was in het zuidelij-
ke gedeelte verstoord als gevolg van het omspuiten van de grond voor landbouwgebruik. NAP-hoogte 
maaiveld: circa 2,50 m +NAP.

Fysieklandschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige 
kenmerken
Het plangebied bestaat uit een strandwal al dan niet met afgevlakte duinen en een ingesloten strand-
vlakte. Bodemkundig gezien bestaat het gebied uit kalkhoudende enkeerdgronden met matig fijn zand.

Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken zijn niet aanwezig.

Regionale archeologische context

In de omgeving van Noordwijk zijn op verschillende locaties archeologische resten aangetroffen. In 
Noordwijk is begin jaren ‘90 van de vorige eeuw bij Nieuw-Offem een vindplaats uit de Romeinse tijd on-
derzocht. Op de smalle strandwal waarop het onderzoeksgebied ligt, zijn bijvoorbeeld in 2000 nabij Offem 
houtskool, vuursteen en prehistorisch aardewerk aangetroffen. Uit de wijdere omtrek van Noordwijk zijn 
onder andere vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum t/m de Romeinse Tijd bekend.

Op een afstand van ongeveer 300 m ten noorden van het plangebied zijn enkele waarnemingen 
gedaan uit de Bronstijd (ARCHIS waarnemingsnummers 37261, 44794, 44795 en 44796) en de Late 
Middeleeuwen (44794 en 44797). Op eenzelfde afstand ten westen van het plangebied zijn resten uit de 
Romeinse Tijd aangetroffen (24047).

In 1996 is in de directe nabijheid een noodopgraving uitgevoerd door het ROB.2 Er werd hier een 
huisplattegrond uit de Vroege Bronstijd aangetroffen. Het ging hier om een tweeschepige woonstalboer-
derij. Van belang is ook de vondst van een akkerlaag aansluitend op het erf van de boerderij met dezelfde 
ploegsporen als die zijn aangetroffen op het terrein van Boeckhorst.

In afbeelding 1 is de plaats van deze boerderij aangegeven onder B. De afstand tot het huidige 
opgravingsgebied is slechts 300 m.

Aard en ouderdom van de vindplaats

Tijdens het karterende booronderzoek werden geen archeologische resten aangetroffen en er was dan 
ook (nog) geen sprake van een vindplaats. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn een akkerlaag en 
eergetouwkrassen uit de late prehistorie (waarschijnlijk Bronstijd) aangetroffen.

Gaafheid en conservering (structuren, sporen, vondsten, paleo-ecologische resten) is goed.
De bodemkundige stratigrafie van het plangebied is als volgt (van oud naar jong): Strandzand is 

afgezet door de zee. Daar bovenop heeft zich op bepaalde plekken een strandwal gevormd. Op de 
strandwal heeft zich Oud Duinzand afgezet, dat gekenmerkt wordt door een kalkloze top. Dit duinzand 
heeft derhalve gedurende langere tijd aan het oppervlak gelegen. In het Oude Duinzand is een laag veen 
aangetroffen, waarboven weer Oud Duinzand aanwezig is. Tussen de toppen van de oude duinen komen 
strandvlakten voor waar in de wat nattere periode veenvorming is opgetreden.

1 Raap, De Groot, 2008.
2 R.M. van Heeringen, 1998.
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Uit het midden van de strandvlakte ten oosten van Noordwijk is een datering voor de aanvang van de 
veenvorming bekend van 3470 BP (1875-1700 v.Chr.).3 Tegen het einde van de Bronstijd reikte het veen 
tot aan de voet van de strandwal. De ligging van de strandwal is aangegeven in afb. 2a.

Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn een akkerlaag en eergetouwkrassen aangetroffen. Verder zijn 
geen grondsporen aangetroffen. De aard en gaafheid van de sporen en structuren is goed.

Op een eventueel nederzettingsterrein kunnen in relatie tot de archeologische sporen (zoals kuilen 
en greppels) naast aardewerk ook allerhande gebruiksvoorwerpen in andere materialen (metaal, glas, 
etc.) verwacht worden.

In het plangebied zijn geen organische artefacten aangetroffen. Deze worden echter wel verwacht.

3 R.M. van Heeringen, 1998.

Afb. 2a. De situering van de opgravinglocaties en het verloop van de strandwallen: A Noordwijk-Bronsgeest, B 
Noordwijk-Nieuwe Offemweg en C Noordwijk-Boeckhorst (R.M. van Heeringen, 1998, 10).
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Paleo-ecologische resten

In de veenlaag tussen de twee niveaus Oud Duinzand kunnen zaden- en pollenresten aangetroffen 
worden, die interessant zouden zijn voor een reconstructie van de landschappelijke context en datering 
van de vindplaats. Vanwege de natte omstandigheden zouden ook botten en houtresten kunnen worden 
aangetroffen. Deze zijn bij de tot dusver uitgevoerde onderzoeken nog niet aangetroffen.
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6 De resultaten van de 
archeologische begeleiding

6.1 De aangelegde putten

Tijdens het afgraven van het terrein in maart 2008 zijn er drie werkputten aangelegd. In afbeelding 3 is 
een overzicht gegeven van de aangelegde putten.

Op 5 maart 2008 is put 4 uitgegraven. Om het beeld van de in put 4 aangetroffen ploegsporen te 
completeren is vervolgens op 6 maart evenwijdig aan put 4 een tweede put aangelegd (put 2). Hierna is 
aansluitend op de (noordelijke kopzijde) van de putten 4 en 2 over de gehele breedte van de bouwput 
(van damwand naar damwand) put 3 aangelegd. De vlakken van put 2 en 3 zijn handmatig opgeschaafd.

In put 4 zijn de ploegsporen getekend, in de overige putten gefotografeerd. Een detail van put 4 is 
gegeven in afbeelding 4.

Afb. 3. Overzicht aangelegde putten.



14

RENUS REEKS 11

A
fb

. 4
. O

ve
rz

ic
ht

 p
lo

eg
sp

or
en

 in
 p

ut
 4

.



15

ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING PLANGEBIED BOECKHORST IN DE GEMEENTE NOORDWIJK

Afb. 5. Ploegsporen in put 4 in noordoostelijke richting.

Afb. 6. Ploegsporen in put 4 in noordoostelijke richting.
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Afb. 7. Het intekenen van de ploegsporen in put 4.

Afb. 8. Opname ploegsporen in put 3 op het snijpunt met put 2.
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Afb. 9. Put 3, segment tussen put 4 en put 2.

Afb. 10. Ploegsporen in put 3 op de kruising met put 4 (rechts).
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In afbeelding 14 is de juiste positie aangegeven hoe de foto’s die weergegeven zijn in afbeelding 
5-11, zijn genomen. Er zijn overigens nog veel meer foto’s beschikbaar, maar die voegen niets meer toe 
aan het boven geschetste beeld.

Afb. 11. Ploegsporen in put 2 in noordelijke richting.

Afb. 12. Put 2, ploegsporen, detail.



19

ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING PLANGEBIED BOECKHORST IN DE GEMEENTE NOORDWIJK

Afb. 13. Put 2, coupe van de secundaire ingraving.

Afb. 14. De positie van de plaats waaruit de foto’s in afbeelding 5 t/m 11 zijn genomen.
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6.2 De waarnemingen

Op het gehele oppervlak van de putten 2/3/4 zijn zeer veel elkaar oversnijdende ploegsporen aangetrof-
fen. Gezien de ononderbroken aanwezigheid van elkaar oversnijdende ploegsporen in de verschillende 
opgravingsputten (RAAP en AWN-Rijnstreek) is het aannemelijk dat het gehele terrein als een ononder-
broken akker moet worden beschouwd. Deze gedachte wordt versterkt door doorlopende ploegsporen in 
put 3 (over de gehele breedte van de bouwput). Er zijn verder geen bewoningssporen gevonden. Er kan 
dus niet worden aangegeven waar een eventuele nederzetting heeft gelegen. Gezien de omvang van 
de akker, minimaal ongeveer een hectare, kan een boerderij in de nabije omgeving worden verwacht.
Behalve een secundaire ingraving zijn er geen andere sporen aangetroffen.

Vondsten.
Er zijn geen vondsten gedaan tijdens deze begeleiding en er is dus ook geen datering mogelijk op basis 
van de vondsten.

Hoogte van de ploegsporen.
Er is een aantal hoogtemetingen verricht, die in de digitale veldtekening zijn aangegeven in blauw. De 
ploegsporen lagen op een niveau van 0,85 – 0,95 m onder het maaiveld. NAP-hoogte maaiveld is circa 
2,50 m +NAP.

Bodemomstandigheden
Het vlak met de ploegsporen lag op een strandwal. Bodemkundig gezien bestaat het gebied uit kalkhou-
dende enkeerdgronden met matig fijn zand.

Monsters
Er zijn zes grondmonsters genomen. In de overzichtstekening is de plaats aangegeven waar deze 
monsters genomen zijn. De monsters zijn opgeslagen in het onderkomen van de AWN en zijn niet verder 
geanalyseerd.
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7 Synthese

Op het terrein van Noordwijk-Boeckhorst is in een aantal aangelegde werkputten een aaneensluitende 
akkerlaag met ploegsporen van het eergetouw-type gevonden.

Voor de duidelijkheid: Eergetouw-ploegsporen komen op de volgende wijze tot stand.

Op basis van onze waarnemingen kunnen de onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord:

• Wat is de verspreiding van de akkerlaag en eergetouwkrassen binnen het plangebied?
De ploegsporen zijn in alle putten aangetroffen. Samen met de reeds eerder gevonden ploegsporen bij 
het RAAP-onderzoek moet de akker minimaal een oppervlak van 1 hectare hebben omvat.

• Zijn tijdens de begeleiding andere archeologische waarden of resten aangetroffen, die inzicht 
kunnen geven in de bewoningsgeschiedenis van het plangebied?

Er zijn geen andere sporen van bewoning aangetroffen. Ook zijn er geen vondsten gedaan van aardewerk 
of natuursteen die een nadere duiding zouden kunnen geven voor een datering.

• Wat is de exacte locatie van de archeologische resten?
De ploegsporen zijn in het hele opgravinggebied aangetroffen en hebben als coördinaten:

X – coördinaat: 91.550 (centrumcoördinaten)
Y – coördinaat: 472.400 (centrumcoördinaten)

• Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging (t.o.v. NAP) van de archeologische resten?
De ploegsporen lagen op een niveau van 0,85 – 0,95 m onder het maaiveld.

NAP-hoogte maaiveld: circa 2,50 m +NAP.

• Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten?
De akker was aangelegd op de rand van een strandwal van oude duinen. Na de vorming van de strandwal 
kwam het zand afhankelijk van wind en vegetatiedek periodiek in beweging en ontstonden de oude 
duinen. De vegetatie bestond vermoedelijk aanvankelijk uit een open duinlandschap met pionierstruweel 
van duindoorn. Verder van zee, dus meer oostelijk, waar de strandwallen eeuwen ouder zijn, zal toen 
ongetwijfeld de boscomponent al sterker vertegenwoordigd zijn geweest. Op het opgravingterrein zijn 
geen resten van veenvorming aangetroffen.

 

 

 
 

Tekening: A. Numan 

Een eergetouw of schuifploeg zette de 
grond niet om, maar maakte alleen de 
bovengrond los. Een eergetouw bestond uit 
een dissel waaraan een hak bevestigd was. 
Hiervan werd tot in de Vroege Middeleeuwen 
gebruik gemaakt voor het ploegen van een 
akker.  
Op zich zijn de sporen van een eergetouw 
niet te dateren maar zijn het begeleidende 
vondsten die een plaatsing in de tijd mogelijk 
maken.  

 
Afb. 15. Eergetouw.
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• Wat is de aard, datering en kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten?
De ploegsporen zijn goed behouden gebleven in het zand van de strandwal. Er kan geen datering worden 
gegeven omdat er geen vondsten zijn gedaan waarop een datering gemaakt kon worden. Wel zijn er 
pollenbakken geslagen en grondmonsters genomen. Er zijn geen financiële middelen om een analyse 
van deze monsters te laten uitvoeren.

Een belangrijk gegeven is wel dat het terrein op slechts 300 m gelegen was van een eerder opge-
graven huisplattegrond daterend uit de Vroege Bronstijd 1900-1500 v Chr. Ook bij deze opgraving zijn 
ploegsporen van het eergetouw-type gevonden die heel erg veel lijken op de aangetroffen ploegsporen 
van Noordwijk-Boeckhorst. Een akker op een afstand van 300 m. van een boerderij lijkt zeer wel mogelijk.

• Wat is de globale omvang van de archeologische resten in het horizontale vlak?
De aangetroffen akker heeft een minimale oppervlakte van 1 hectare. Mocht deze akker behoord hebben 
aan de opgegraven huisplattegrond, dan kunnen er meer akkersporen tussen het huidige opgravingter-
rein en de boerderij worden verwacht. Niet uit te sluiten is dat deze akker behoord heeft aan een tweede 
boerderij die in de directe omgeving gelegen zou kunnen hebben.

• Wat kan op basis van de resultaten van de archeologische begeleiding worden gezegd over de 
archeologische verwachting van de wijdere omgeving?

Eerder onderzoek in de Bollenstreek heeft aangetoond4 dat de strandwallen door alle tijden heen een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor de prehistorische mens zijn geweest. In de reeds aangehaalde studie 
van R.M. van Heeringen is een overzicht gegeven van de vindplaatsen in dit deel van de Bollenstreek. 
In afb. 16 is dit overzicht gegeven. Dit is onderzoek tot 1998 en er is daarna veel meer archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in deze streek. Een recent overzicht ontbreekt.

4 R.M. van Heeringen, 1998, bijlage 2, pg 56-62.

Afb. 16. Overzicht archeologische 
vindplaatsen gerelateerd aan het 
strandwallen complex. Uit: R.M. van 
Heeringen, 1998, 58. De nummers 
refereren aan een Tabel in genoemd 
rapport.
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8 Conclusies

Door de AWN-afdeling Rijnstreek is in de periode 4-8 maart 2008 een archeologische begeleiding uit-
gevoerd op het terrein van het plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk. Op een diepte van 
ongeveer 0,9 m onder maaiveld werd een akkerlaag waargenomen met eergetouwkrassen (ploegsporen 
uit de Late Bronstijd of IJzertijd). Er zijn drie putten gegraven en in alle putten konden deze ploegsporen 
worden vastgesteld. In één vlak zijn de ploegsporen ingetekend en gefotografeerd. In de overige putten 
is alleen gefotografeerd.

De omvang van deze prehistorische akker is minimaal een hectare. Door het ontbreken van aar-
dewerkvondsten kan een verdere datering niet worden gegeven. De akker lag op de top van een oude 
strandwal. Bewoningsporen zijn niet aangetroffen. De omvang van de prehistorische akker is dermate 
groot dat een nederzetting in de nabijheid moeten hebben gelegen.
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