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Samenvatting 

In opdracht van Stichting Ons Bloemendaal heeft RAAP in februari 2018 een bureau- en inventa-
riserend veldonderzoek (geofysisch) uitgevoerd op het terrein van het voormalig grafelijk hof 
Aelbertsberg in de gemeente Bloemendaal. De Stichting Ons Bloemendaal wil de in kaart ge-
brachte archeologische resten van het hof Aelbertsberg als uitgangspunt hanteren voor herin-
richting, duurzaam behoud, beheer en (toeristisch/recreatieve) ontsluiting van het terrein.  
Tijdens het onderzoek is een stukje van een bijzondere locatie in de gemeente Bloemendaal 
belicht: resten van de gedempte gracht en mogelijke structuren van het voormalig grafelijk hof 
Aelbertsberg zijn met geofysisch onderzoek nader in kaart gebracht. 
In het verleden zijn delen van het voormalig grafelijk hof onderzocht. Het huidige onderzoeksge-
bied is beperkt gebleven tot de directe omgeving van de reeds bekende locatie van funderingen 
aangetroffen in de jaren1971-1972.  
Met het elektrische weerstandsonderzoek is een vijftal zones met afwijkende meetwaarden ge-
identificeerd. In combinatie met het controlerend booronderzoek zijn deze zones als volgt geïn-
terpreteerd: 
 

 Zone 1 en 2: gracht hof Aelbertsberg 
 Zone 3: voormalige proefsleuf/poortgebouw en privaattoren? 
 Zone 4: fundering gebouw/kelder 
 Zone 5: mogelijke funderingsresten 

 
De resten zijn relatief ondiep, vanaf 50 cm -Mv, aangetroffen onder een circa 30 cm dikke bouw-
voor en een laag geroerd of omgespit zand met een dikte van 20 tot 40 cm. De grachtvulling lijkt 
grotendeels ongeroerd aanwezig. Hierin kunnen naast de reeds aangetroffen puinresten ook 
losse gebruiksvoorwerpen uit de gebruiksperiode van de gracht aanwezig zijn. Aan weerskanten 
van de gracht zijn mogelijke funderingsresten aanwezig. In hoeverre deze nog intact aanwezig 
zijn kon met het huidige onderzoek niet worden bepaald.  
Op basis van de waargenomen oxidatie-reductiezone tussen circa 75 en 125 cm -Mv zijn naar 
verwachting organische resten alleen in diepe grondsporen en de basis van de gracht, voor zo-
ver deze onder de laagste grondwaterstand liggen, nog aanwezig. De verwachte conservering 
van organisch materiaal hierboven is matig tot slecht. 
Afgezien van de vermoedelijke locatie van de proefsleuf lijkt de ondergrond onder de geroerde 
laag (tot ca. 70 cm -Mv) intact aanwezig te zijn. De proefsleuf is de enige waargenomen groot-
schalige verstoring in het plangebied. 
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt aanbevolen om geen bodemingrepen dieper 
dan 50 cm -Mv (4,30 m +NAP) uit te voeren in verband met de aanwezigheid van funderingsres-
ten en de gracht. De vulling van de gracht levert mogelijk veel informatie op met betrekking tot 
het voormalig hof (afbraakpuin, gebruiksvoorwerpen e.d.). Daarnaast bevat de grachtvulling in 
potentie ook veel organisch materiaal (m.n. onder de grondwaterspiegel). 
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Op dit moment zijn nog geen concrete plannen bekend voor herinrichting en hiermee gepaard 
gaande bodemingrepen. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan concretisering van plannen een 
vervolgonderzoek uit te laten voeren, gericht op het nader in kaart brengen van de funderingen 
in zuidelijke en westelijke richting. Met deze aanvullende informatie kan in het kader van toe-
komstige herinrichting rekening worden gehouden en zo mogelijk zichtbaarheid worden gegeven 
aan de ondergrondse resten om daarmee het voormalige bovengrondse hof nieuw leven in te 
blazen. De onderzoeksresultaten kunnen zo als uitgangspunt worden gehanteerd voor herin-
richting, duurzaam behoud, beheer en (toeristisch/recreatieve) ontsluiting van het terrein. 
Dit kan op zeer diverse wijzen, die in een later stadium kunnen worden uitgewerkt. Te denken 
valt hierbij aan het zichtbaar maken van funderingen en de gracht aan het maaiveld door middel 
van bestrating of beplanting. Middels informatieborden of apps kan de geschiedenis van de loca-
tie verder worden ontsloten. Bij dit proces kunnen naast de gemeente Bloemendaal en de Stich-
ting Ons Bloemendaal eventueel ook bewoners/scholieren worden betrokken. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader  
In opdracht van Stichting Ons Bloemendaal heeft RAAP in februari 2018 een bureau- en inventa-
riserend veldonderzoek (geofysisch) uitgevoerd op het terrein van het voormalig grafelijk hof 
Aelbertsberg in de gemeente Bloemendaal.  
Het doel van het onderzoek was in kaart brengen van archeologische resten van het hof Ael-
bertsberg. De resultaten van het onderzoek kunnen als uitgangspunt dienen voor herinrichting, 
duurzaam behoud, beheer en (toeristisch/recreatieve) ontsluiting van het terrein.  
 

1.2 Administratieve gegevens 
Het onderzoeksgebied is beperkt gebleven tot de directe omgeving van de reeds bekende locatie 
van funderingen aangetroffen door de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) onder 
leiding van dhr. Renaud in 1971-1972 (Besteman, 1986) en beslaat 3.040 m² (figuur 1). Het on-
derzoeksgebied ligt ten oosten van het Huis te Bloemendaalpad, direct ten noorden van het 
clubhuis van HC Bloemendaal. Het gebied staat afgebeeld op kaartblad 25A van de topografi-
sche kaart van Nederland (schaal 1:25.000).  
 
Plaats: Bloemendaal 
Gemeente: Bloemendaal 
Provincie: Noord-Holland 
Onderzoeksgebied: Voormalig grafelijk hof Aelbertsberg 
Centrumcoördinaten: 102.264 / 491.753 
ARCHIS-zaaknummer: 4589326100 
 

1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen 
Het bureau- en inventariserend veldonderzoek (geofysisch) is uitgevoerd volgens de normen van 
de archeologische beroepsgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), 
beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), 
geldt in de praktijk als norm. 
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. 
Zie tabel 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.  
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Archeologische perioden

Pr
eh

is
to

rie

Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat
Midden
Vroeg

V
ro

eg

Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg
Laat
Midden
Vroeg

Laat B
Laat A

A
B

C

C: Karolingische tijd
B: Merovingische tijd
A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850
- 1945

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200

- 4900/5300
- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden
Jong A
Jong B

Oud

Laat
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methoden 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te 
stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld en is 
het grondgebruik in het onderzoeksgebied in het heden en verleden geïnventariseerd.  
 
Geraadpleegd zijn de volgende bronnen: 
- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS);  
- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
- de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
- literatuur en historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst). 
 

2.2 Resultaten 
Huidige situatie 

Op recente topografische kaarten 1:25.000 is het onderzoeksgebied afgebeeld als grasland. 
Recente luchtfoto's uit Google Earth bevestigen dit grondgebruik (figuur 1). Volgens de geraad-
pleegde topografische kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland (http://www.ahn.nl/) be-
draagt de huidige maaiveldhoogte in het onderzoeksgebied ongeveer 4,8 meter +NAP. Volgens 
de KLIC-melding bevinden zich geen kabels en leidingen binnen het onderzoeksgebied..  
 
Locatiebezoek 
Ter beoordeling van de huidige situatie in het onderzoeksgebied heeft een locatiebezoek plaats-
gevonden. Hierbij is de optimale locatie en grootte van de meetblokken bepaald, waarbij o.a. 
rekening is gehouden met verharde paden en bomen. Tevens zijn vier verkennende boringen 
gezet om de bodemopbouw en de diepte van de archeologisch interessante lagen vast te stellen 
(figuur 2; boringen 1 t/m 4). Het bodemprofiel in deze grondboringen bestond uit een humeus 
(donker) bruingrijs zand dat op circa 50 cm -Mv overgaat in een (licht)grijs, kalkrijk zand. In één 
van de vier boringen (boring 2) gaat het zand op 120 cm -Mv over in veen (zie bijlage 1). In alle 
boringen zijn wat puinfragmenten aanwezig in de bovenste grondlaag. In boring 4 is tussen 50 en 
95 cm -Mv iets meer puin aangetroffen.  
 
Aardkundige situatie 

Geo(morfo)logie 
Het plangebied is gelegen in het Hollandse duingebied. Dit duingebied omvat het huidige strand, 
alle strandwallen, -vlakten en de duinen die aan de oostzijde van het strand in Noord- en Zuid-
Holland voorkomen (Berendsen, 2005). 
Het ontstaan van het duingebied is sterk gerelateerd aan de zeespiegelstijging gedurende het 
Holoceen (vanaf circa 10.000 jaar geleden).  
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Tot ongeveer 2.500 jaar geleden was sprake van een grote aanvoer van zand waardoor de kust-
lijn steeds verder westwaarts uitbreidde. In perioden met meer stormen werd het door de zee 
aangevoerde zand boven de vloedlijn op het strand hoog opgeworpen in een rug, een strandwal. 
Deze strandwallen sloten de hogere delen van de strandvlakten af voor overstromingen door de 
zee. Op de strandwallen kwam nauwelijks begroeiing voor waardoor de wind vrij spel had. Door 
verstuivingen konden er bovenop de strandwallen (oude) duinen ontstaan (Van der Valk, 1996). 
Door de voortgaande zeespiegelstijging lagen de strandwallen in westelijke richting steeds hoger 
ten opzichte van NAP. Ook het grondwaterniveau steeg als gevolg van de zeespiegelstijging, 
waardoor de strandvlaktes (de gebieden tussen de strandwallen) natter werden en er veenvor-
ming kon optreden. 
In de nabijheid van de riviermonding van het Oer-IJ werd op de strandvlaktes bij hoge water-
standen van rivier of zee klei afgezet. 
Vanaf ongeveer 2.000 jaar geleden nam de snelheid van de zeespiegelstijging verder af, werd er 
minder zand aangevoerd uit de Noordzee en werden verschillende riviermondingen inactief. Door 
golfwerking en in mindere mate het getij werden een deel van de strandwallen geërodeerd. Het 
bij deze erosie vrijkomende zand werd door de wind opgeblazen in een brede zone met jonge 
duinen die voor een groot deel de oudere strandwallen en strandvlaktes bedekken.  
 
Het onderzoeksgebied ligt binnen een ingesloten strandvlakte met vervlakte duinen (kaartcode 
2M40 op de geomorfologische kaart; ARCHIS3). De strandwal ten oosten van het plangebied is 
ontstaan tussen 1475 en 1025 voor Chr. en de strandwal ten westen tussen 1025 en 550 voor 
Chr. (Dalen, e.a., 2008, Van der Valk, 1996).  
 
Bodem 
Op de bodemkaart ligt het onderzoeksgebied gebied op een beekeerdgrond met leemarm en 
zwak lemig fijn zand (kaartcode pZg21) en grondwatertrap IV (Bodemkaart; ARCHIS3). Een 
beekeerdgrond is een lage zandgrond met een bruine of zwarte bovengrond van 25 tot 40 cm dik 
en een grijze, roestige ondergrond.  
Grondwatertrap IV betekent dat het grondwaterpeil in de zomer dieper dan 40 cm ligt en in de 
winter tussen de 80 en 120 cm beneden maaiveld. 
De aanwezigheid van een beekeerdgrond wijst ook op de ligging van het onderzoeksgebied in 
een lagere strandvlakte met een relatief hogere grondwaterstand. Uit de verkennende boringen 
blijkt echter dat in deze strandvlakte nauwelijks veen aanwezig is. Mogelijks is dit veen er nooit 
geweest, is het afgegraven of het is bedekt met een meer dan 80 cm dik pakket zand afkomstig 
van verstuiving van de jonge duinen of aangebracht door de mens.  
 
Verwachtings- en waardenkaarten 
Op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden staat het onderzoeksgebied aangegeven 
als een gebied met een middelhoge trefkans voor archeologische waarden (IKAW; ARCHIS3). 
Deze waardering is gebaseerd op de ligging van het terrein binnen een strandvlakte.  
Op de Archeologische Beleidskaart de gemeente Bloemendaal ligt het zuidelijke deel van het 
onderzoeksgebied binnen een zone met ‘Waarde - Archeologie 1’ (figuur 3). Het noordelijke deel 
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ligt in een zone met ‘Waarde - Archeologie 4’. Voor beide zones geldt een bestemming voor be-
houd en bescherming van de archeologische waarden van de gronden, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming (http://docplayer.nl/7013569-Beleidsplan-archeologie-gemeente-
bloemendaal.html).  
 
Het hof Aelbertsberg 

Het dorp Bloemendaal is ontstaan in relatie tot het na 1550 verdwenen grafelijk hof Aelbertsberg, 
dat zich bevond nabij het Meertje van Caprera, dat ten westen van de huidige Brederodelaan en 
direct ten oosten van het onderzoekgebied ligt 
(https://erfgoedenruimte.nl/system/files/practical_example_files/Cultuurhistorische%20waardenka
art%20Bloemendaal.pdf). Opmerkelijk is dan wel het bestaan van twee relatief dichtbij elkaar 
gelegen grafelijke residenties, namelijk te Vogelenzang en te Aelbertsberg. Hier kan een verschil 
in functie aan ten grondslag hebben gelegen, waarbij Vogelenzang het jachtslot was en waarbij 
Aelbertsberg meer als bestuurscentrum fungeerde waar ook recht werd gesproken. Hierop duidt 
een groot aantal oorkonden dat hier is opgesteld vanaf de 12e eeuw (Van Roode, 2011). 
De naam Aelbertsberg is afgeleid van de Heilige Adalbertus, wiens gebeente daar zou zijn 
gevonden en dat overgebracht is naar de H. Petrusabdij in Egmond. Omstreeks 1100 werd voor 
het eerst melding gemaakt van een jachthuis voor de Graven van Holland genaamd het Hof te 
Aelbertsberg, later gewijzigd in Huys te Bloemendaal. Als stichter van het slot wordt in de kro-
nieken graaf Floris II vermeld, die in 1121 stierf (Dautzenberg, 2003). De eerste vermelding van 
het grafelijk huis te Aelbertsberg betreft het jaar 1132. Het werd een favoriete residentie van 
graaf Floris V (1254-1296). Het slot had waarschijnlijk meer een formele betekenis als bestuurs-
centrum dan als een verdedigbaar versterkt huis. 
Met name in de 13e en 14e eeuw vervulde het slot een voorname functie als centrale plaats voor 
het grafelijke hof getuige de vele ontmoetingen en notariële formaliteiten die er plaatsvonden 
(Dautzenberg, 2003). In de 14e eeuw was de residentie een omgracht terrein met sale of ridder-
huusporte, een klokhuis en kapel (Besteman, 1986 & 2014; Asmussen e.a., 1997). Uit kronieken, 
grafelijke rekeningen en andere vermeldingen blijkt dat de geschiedenis van het kasteel zich 
kenmerkt door voortdurend verval en herstel en verandering van eigenaren. In het begin van de 
15e eeuw raakten de gebouwen in verval en in het midden van de 16e eeuw was er sprake van 
een ingrijpend herstel. Het landgoed vermeldde men nu als Huis te Bloemendaal. Algemeen 
wordt aangenomen dat het huis in de 17e eeuw al in verval was geraakt. Het zou in de 17e eeuw 
zijn vervangen door een nieuw huis, dat op zijn beurt gesloopt werd in 1813 (Van Roode, 2011). 
In dit jaar is het gebouw in publieke veiling gebracht. De gebouwen werden in de advertentie 
omschreven als ‘kapitale heerenhuizing . . . zoo boven als benedenkamers, grote zaal, keuken, 
kelder, tuinmanswoning, koe- en paardestalling, timmerbergloods, vinkebaan en hermitage’. Het 
complex werd opgekocht door een sloper uit Heemstede, met de grond gelijk gemaakt en als 
afbraakmateriaal verkocht (Groesbeek, 1981;Besteman 1986 & 2014). 
Elders wordt gesproken van een sloop in 1746 (Asmussen, e.a., 1997). Op een prent uit 1746 
blijkt dat het in dit jaar nog weldegelijk in gebruik is (figuur 4).  
In de 19e eeuw werd het terrein (toen dus zo goed als braakliggend) toegevoegd aan de buiten-
plaats Wildhoef, die in 1850 door vererving is opgesplitst in vijf landgoederen 
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(www.buitenplaatseninnederland.nl). In 1931 zijn nog de laatste restanten van Huis Bloemendaal 
opgeruimd (ARCHIS3). 
 
Historische kaarten 
Op een kaart uit 1599 is de driehoek die gevormd wordt door de huidige Brederodelaan, Zomer-
zorgerlaan en Aelbertsbergweg al duidelijk herkenbaar (figuur 5). Hoewel het meertje van Ca-
prera een iets andere vorm lijkt te hebben, ligt het voor de hand dat één van de gebouwen ten 
noordwesten ervan het hof Aelbertsberg moet zijn. Uit 18e eeuwse prenten (zie ook figuur 4) 
weten we dat het om een gebouw met twee woonlagen ging. Of dat aan het einde van de 16e 
eeuw ook het geval was, is onduidelijk, maar het is goed mogelijk dat het perceel met de boom-
gaard op de kaart uit 1599 (figuur 5) Aebertsberg voorstelt. Dit gebouw wordt op 16e eeuwse 
kaart als enige in de directe omgeving afgebeeld als een gebouw met twee woonlagen.  
Op de Prins Maurits’ kaart van het Rijnland uit 1614 heeft het meertje al de wat meer langgerek-
te vorm en zuidwest-noordoostelijke oriëntatie (figuur 6) die we ook uit het begin van de 19e 
eeuw kennen (figuur 7). Diverse omgrachte percelen met beplanting en bebouwing zijn afgebeeld 
op de kaart uit 1614 (figuur 6), maar het detailniveau is te laag om het hof met zekerheid te kun-
nen plaatsen. Op Colom’s Kaart van Holland uit 1639 staat het Huys Aelbertsberg duidelijk aan-
gegeven direct ten zuidwesten van het Caprera-meertje (figuur 8). Ook op de kaart van Blaeu uit 
1645 staat Aelbertsberg afgebeeld (figuur 9). Het omgrachte perceel met bebouwing aangeduid 
met nummer 2 staat in de legenda van de kaart inderdaad als Aelberts bergh. Op het Kaartboek 
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland uit 1745 draagt het huis haar nieuwe 
naam: Huys te Bloemendaal (figuur 10). Ten slotte blijkt uit een projectie van de kadastrale mi-
nuut uit circa 1830 op de huidige topografie dat de locatie van het hof Aelbertsberg rond 1830 
grotendeels onbebouwd is (figuur 7). Hierop is slechts een relatief klein gebouwtje te zien in de 
zuidwesthoek van het onderzoeksgebied. 
Dit middeleeuwse Aelbertsberg moet niet verward worden met het 19e eeuwse landgoed Ael-
bertsberg, dat ontstaan is in 1820 wanneer het landgoed Wildhoef werd verdeeld in twee land-
goederen: Wildhoef en Aelbertsberg. In 1858, na aankoop van aangrenzende gronden en land-
goederen, werd het landgoed Aelbertsberg in drie stukken verdeeld voor drie erfgenamen. Land-
goed Aelbertsberg kreeg de naam landgoed Dennenheuvel. In 1918 veilden de eigenaren 
van Dennenheuvel een deel van het landgoed. Dit werd gekocht door de familie Bierens de Haan 
en werd landgoed Schapenduinen genoemd. Van dit landgoed werd in 1929 vier hectare in het 
noorden afgesplitst voor de ontwikkeling van Duinlustpark met 65 woningen (Van Roode, 2011). 
 
Voorgaand onderzoek 

In 1971-1972 is door de NJBG onder leiding van dhr. Renaud een opgraving uitgevoerd op het 
terrein van het hof Aelbertsberg (ARCHIS-zaaknummer 3158371100; figuur 11). Er werd een 
deel van twee funderingen blootgelegd, een gracht aangetoond en een grote hoeveelheid 
vondstmateriaal verzameld. De aangetroffen funderingen betroffen vermoedelijk resten van een 
privaattoren (1e helft 14e eeuw) en een poortgebouw (2e helft 14e eeuw). Een deel van het 
vondstmateriaal stamt uit de 2e fase van Aelbertsberg, toen de grafelijke residentie veelvuldig 
gebruikt werd en de waarschijnlijk houten gebouwen van de eerste fase in steen waren vervan-
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gen. Niet alleen de vondst van laatgotische (1300 – 1500) bouwelementen, maar ook het overig 
vondstmateriaal getuigt van de allure van deze plaats.  
In 1984 werd ten westen van het onderzoeksgebied een verkennend proefsleuvenonderzoek 
door het Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) uitgevoerd (ARCHIS-zaaknummer 
3094624100; figuur 12). Dit onderzoek was gericht op het inventariseren van eventuele sporen 
van de oudste fase van de grafelijke residentie (12e- 13e eeuw). Het onderzoek toonde aan dat 
het terrein tot ca. 1 m -Mv verstoord is en dat alle oude bodemsporen verdwenen zijn. Wel zijn 
de resten van twee tonputten aangetroffen. De vondsten daaruit dateren uit de 12e eeuw. 
Uit een booronderzoek uitgevoerd door Hollandia Archeologie (Dautzenberg, 2003; figuur 13) ten 
noorden van het onderzoeksgebied bleek dat de bodem hier tot op 70 -100 cm diepte is vergra-
ven (diepspitten). Hiermee zijn eventuele archeologische sporen verdwenen, met uitzondering 
van sporen die tot op grotere diepte reikten.  
In het zuidoostelijke deel van het in 2003 onderzochte gebied, dicht bij de vinkekooi, werd een 
concentratie van oud bouwpuin van 25 x 5 meter aangetroffen (figuur 13). De dikke laag kalkmor-
tel die zich hierop bevond deed vermoeden dat het een afbraakniveau van een klein gemetseld 
gebouw betrof waarbij bij de afbraak ter plaatse de stenen werden afgebikt. Enkele dateerbare 
scherven uit de boringen wezen op bewoning in de 17e en 18e eeuw. Mogelijk betreft het resten 
van een schuur, bijgebouw of van de “hermitage” die bij de veiling in 1813 wordt vermeld (zie 
hierboven). Onder de mortel en het puin bevinden zich mogelijk nog resten van funderingen of 
andere diepe sporen (Dautzenberg, 2003).  
In 2005 heeft dhr. Nieuwenhuizen een waarneming gedaan, waarbij een restant van een muur en 
beschoeiingen zijn aangetroffen (mondelinge mededeling dhr. Nieuwenhuizen). Op figuur 12 is 
de locatie van het muurwerk met een ster weergegeven. Het betrof een 30 cm brede muur met 
een lengte van minimaal 60 cm, die aan het maaiveld zichtbaar was. De muur bestond uit 11 
lagen baksteen (19,5 x 9,5 x 4,5 cm), gemetseld in kruisverband en rustte op een 2 cm dikke 
plank. De bovenkant van de muur bevond zich op 3,51 m +NAP. De beschoeiing bestond uit 
twee min of mee parallel aan elkaar gelegen planken met staande palen aan de een kant. De 
twee planken bevonden zich op ca. 1,4 m van elkaar.   
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek en onderhavig onderzoek kan een gespecifi-
ceerde verwachting worden opgesteld. 
In het plangebied worden archeologische resten verwacht die in verband kunnen worden ge-
bracht met het voormalig grafelijk hof Aelbertsberg. De te verwachten structuren betreffen: 
 

 Resten van een gedempte gracht (humeuze grachtvulling met mogelijk in de vulling 
aanwezig afbraakpuin van de gebouwen van Aelbertsberg) centraal in het onderzoeks-
gebied; 

 Resten van gebouwen (in de vorm van funderingen of uitbraaksleuven) met name in het 
zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied, zoals aangetroffen tijdens de opgraving 
in 1971-1972 (zie figuur 11) en waarschijnlijk deels samenvallend met het gebouwtje 
zichtbaar op de kadastrale minuut (zie figuur 7); 
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 Resten van bakstenen structuren in het centraal-westelijke deel van het onderzoeksge-
bied, die tijdens de opgraving in 1971-1972 zijn aangetroffen en doen denken aan brug-
genhoofden (zie figuur 11); 

 Funderingsresten van andere (vooralsnog onbekende) (bij)gebouwen van Aelbertsberg; 
 Resten van (houten) bebouwing, beer- en waterputten, (afval)kuilen, tuinen en/of boom-

gaarden en paden. 
 
De resten worden op een variabele diepte, binnen circa 1,5 m -Mv verwacht. Het is goed moge-
lijk dat de aanwezige resten in het onderzoeksgebied zijn verstoord tijdens de ontmanteling van 
het slot. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methoden 
Om inzicht te krijgen in de mate waarin archeologische resten, die samenhangen met het hof 
Aelbertsberg, zich nog in de ondergrond van het onderzoeksgebied bevinden, heeft een inventa-
riserend veldonderzoek (IVO) plaatsgevonden. Het veldonderzoek bestond uit een terreininspec-
tie en een geofysisch onderzoek in de vorm van elektrische weerstandsmetingen, gevolgd door 
een controlerend booronderzoek om in de bodem aanwezige anomalieën te kunnen duiden. 
Hieronder wordt een nadere motivatie van de ingezette strategie gegeven. 
 
Geofysisch onderzoek 
Tijdens het geofysisch onderzoek is het een gebied van 3.040 m² onderzocht door middel van 
elektrische weerstandsmetingen. De keuze voor deze methode is gebaseerd op de te verwachten 
archeologische resten ((bak)stenen funderingen / muren, grachten en loopgraven) en het huidige 
grondgebruik (grasland met bomen). 
 
Elektrisch weerstandsonderzoek 
Bij een elektrisch weerstandsonderzoek wordt de elektrische weerstand van het bovenste deel 
van de bodem gemeten, door middel van het plaatsen van elektrodes in de grond en het opwek-
ken van een elektrische stroom (Gaffney & Gater, 2003). Hierbij wordt niet de weerstand op één 
bepaalde diepte gemeten, maar de weerstand van het bodemvolume.  
De weerstandsmetingen zijn uitgevoerd met een RM15-D weerstandsmeter met ingebouwde 
datalogger in een Twin-Probe configuratie van Geoscan Research. Dit apparaat maakt gebruik 
van vier elektroden. Twee elektroden staan gedurende de metingen op een vaste plaats (tenmin-
ste 20 meter) buiten het te meten gebied. De overige twee zijn mobiel en worden op regelmatige 
afstanden in het te onderzoeken terrein in de grond gestoken. Deze mobiele elektroden bepalen 
de waarde van de meting: via één van deze elektroden wordt de stroom de grond in gestuurd, 
terwijl de andere elektrode de spanning meet. Hieruit wordt vervolgens de weerstand berekend. 
De afstand tussen de mobiele elektroden (elektrode afstand) bepaalt tot welke diepte gemeten 
wordt. Bij een afstand van 1 m wordt de weerstand gemeten tot ongeveer 1 m diepte vanaf de 
oppervlakte. Hoe groter de afstand tussen de elektroden, hoe groter het bodemvolume is dat de 
meetwaarde bepaalt. Een grotere afstand levert doorgaans een minder gedetailleerd meetresul-
taat op. Bij de RM15-D weerstandsmeter kan de elektrodeafstand variëren van 0,25 tot 2 m. De 
keuze is afhankelijk van de diepte waarop de archeologische resten worden verwacht en de ver-
wachte afmeting van deze resten. Tijdens het veldonderzoek is gebruikgemaakt van een elektro-
de afstand van 1,5 m voor het onderzoeksgebied. 
De weerstandswaarde wordt voornamelijk bepaald door de grondsoort, verschillende zouten die 
aanwezig kunnen zijn en het vochtgehalte de bodem. Doordat water goed geleidt, geeft bijvoor-
beeld vochtige klei een lagere weerstandswaarde dan droog zand. Organisch materiaal (zoals 
een humeuze gracht- of slootvulling) houdt over het algemeen veel vocht vast en geeft daardoor 
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relatief lage weerstandswaarden. Stenen muurresten of funderingen houden echter weinig vocht 
vast en leveren over het algemeen relatief hogere weerstandswaarden op dan het omliggende 
bodemmateriaal (tabel 2).  
 

Hoge weerstand afwijkingen Lage weerstand afwijkingen 

Muren / Funderingen Greppels / Kuilen 

Puin / Uitbraaksleuven Sloten / Geulen / Grachten 

Aangelegde of Opgeworpen Oppervlaktes (bijv. vloeren of 
dijken) 

Drains 

Wegen / Paden Graven 

Stenen doodkisten / Grafstenen Metalen Pijpen / Buizen 

Tabel 2. Algemene afwijkingen elektrische weerstandsmeter (naar: Gaffney & Gater, 2003). 

 
Lijnvormige structuren (zoals funderingen, uitbraaksleuven, sloten en grachten) zijn in de metin-
gen meestal gemakkelijker te herkennen dan willekeurig verspreide grondsporen (bijvoorbeeld 
ondiepe kuilen die niet in een structuur liggen). Een opgebrachte laag of sterk verstoorde boven-
grond kunnen de weerstandsmetingen echter in hoge mate beïnvloeden.  
Omdat een meting op één punt onvoldoende informatie geeft, zijn meerdere metingen noodzake-
lijk. Hiertoe wordt over het te meten terrein een grid van 1 bij 1 m uitgezet. Op elk kruispunt van 
dit grid wordt de weerstandswaarde gemeten.  
Het meetsysteem is uitgezet door middel van meetlinten en ingemeten met RTK-GPS. 
De geofysische data is na het veldwerk bewerkt met Terrasurveyor 3.0.27.0 (DW Consulting), 
software ontwikkeld speciaal ten behoeve van archeologische geofysica. Hierbij wordt de verza-
melde weerstandsmetingen in een figuur weergegeven waarbij elke meting wordt voorgesteld als 
een vierkantje met een vaste grootte. De grijs- of kleurtint van het vierkantje wordt bepaald door 
de gemeten weerstandswaarde. 
 
Controlerend booronderzoek 
Geofysisch onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in combinatie met booronderzoek. Bij een 
controlerend booronderzoek worden zowel archeologische, geologische als bodemkundige gege-
vens geregistreerd. Doel van het controlerend booronderzoek was om informatie te verkrijgen 
over de aard en diepteligging van de structuren die door het geofysisch onderzoek in kaart zijn 
gebracht. De precieze locatie van deze boringen is bepaald op basis van de resultaten van het 
geofysisch onderzoek. In totaal zijn 14 controlerende boringen verricht (boringen 5 t/m 18: figuur 
2). Er is geboord tot maximaal 3 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een 
gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Neder-
lands Normalisatieinstituut, 1989) beschreven en met RTK-GPS ingemeten (x-, y- en z- waarden) 
en digitaal verwerkt in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah 3; bijlage 1). Het op-
geboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicato-
ren, die mogelijk een aanvullende duiding konden geven van de te onderzoeken afwijkingen. 
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3.2 Resultaten 
Resultaten geofysisch onderzoek 

Op figuur 15 zijn de resultaten van het geofysisch onderzoek weergegeven. Uit de metingen 
komt een aantal zones (1 t/m 5) met afwijkende meetwaarden naar voren. 
 
Zone 1 en 2: gracht 
Zone 1 (figuur 15) betreft een zone met relatief lage weerstandswaarden. De zone is circa 20 m 
breed en heeft een lengte van circa 70 m binnen het onderzoeksgebied (maar loopt naar 
verwachting verder door buiten het onderzoeksgebied). Op basis van het booronderzoek is deze 
zone met zekerheid als een gedempte gracht te interpreteren.  
Een doorsnede van de gracht is afgebeeld op figuur 14. De breedte bedraagt 20 m ter hoogte 
van de insteek en circa 9 m ter hoogte van de als grachtbodem geïnterpreteerde vullinglaag. De 
insteek is iets asymmetrisch, waarbij de noordelijke insteek iets steiler is dan de zuidelijke. De 
diepte van de gracht bedraagt minimaal 2,5 m in het midden van de gracht, maar de natuurlijke 
ondergrond is binnen de maximale boordiepte (3,0 m -Mv) niet bereikt (boring 7, bijlage 1).    
De vulling van de gracht bestaat van beneden naar boven uit een laag donker bruin(grijs) zandig 
veen (een aanwijzing dat sprake is geweest van stromend water en dus de gracht in verbinding 
heeft gestaan met een natuurlijke waterloop dan wel bij de aanleg gebruik is gemaakt van een 
bestaande waterloop), waarop zich een laag bruin (riet)veen met houtresten bevindt. De 
bovenste vulling bestaat uit humeus zand met brokken en puinfragmenten.  
In boring 8 (figuur 2; bijlage 1) is sprake van veel puin en mortelresten. Het betreft hier mogelijk 
afbraakpuin van gebouwen (van Aelbertsberg?) dat in de gracht is gedeponeerd. De zones met 
nummer 2 op figuur 15 hebben een iets hogere weerstandwaarde ten opzichte van de rest van 
de grachtvulling en houden mogelijk ook verband met in de gracht gedeponeerd (sloop)puin. 
 
Zone 3: voormalige proefsleuf/poortgebouw en privaattoren? 
Zone 3 (figuur 15) heeft dezelfde lage weerstandswaarde als zone 1, maar in boring 18 is geen 
veen aangetroffen binnen 2,0 m –Mv. Boring 14 is op 1,0 m –Mv gestuit op ondoordringbaar 
puin. In boring 15 is veel puin aangeboord en ook grachtvulling (veen) tussen 1,8 en minimaal 
3,0 m -Mv. De afwijking in de weerstandswaarden kan hiermee eerder gekoppeld worden aan de 
ligging van de voormalige proefsleuf (figuur 12) dan aan een richting het noorden afbuigende 
gracht. De gracht lijkt wel richting het westen te hebben doorgelopen, gezien het veen in boring 
15. De ondoordringbare puinlaag in boring 14 en puinfragmenten aangetroffen in boring 15 
hangen waarschijnlijk samen met (slooppuin afkomstig van) bakstenen structuren (poortgebouw 
en privaattoren) zoals gedocumenteerd tijdens de opgraving in 1971-1972 (figuur 11; Besteman, 
1986). 
 
Zone 4: fundering gebouw/kelder 
Zone 4 (figuur 15) betreft een rechthoekige zone met relatief hoge weerstandswaarden en een 
kern van zeer hoge weerstandswaarden. De afmetingen zijn circa 7 x 4 m binnen het 
onderzoeksgebied, maar de zone loopt mogelijk door richting het zuiden en westen buiten het 
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onderzoeksgebied. Uit boring 13, gezet in de kern van deze zone (figuur 2), blijkt dat tussen 60 
en 95 cm -Mv sprake is van veel puin- en mortelfragmenten. Uit de opgravingstekening uit 1971-
1972 blijkt dat hier de funderingen van een gebouw zijn aangetroffen, dat geïnterpreteerd wordt 
als een onderdeel van het voormalige Aelbertsberg, latere Huis te Bloemendaal (figuur 11). 
Concreet gaat het om de stenen funderingen van een grofweg noord-zuidelijk georiënteerde   
hoofdgebouw. De vorm en oriëntatie komen overeen met die van het gebouw met trapgevel zoals 
afgebeeld op verschillende prenten uit de 18e eeuw (figuur 4). In de kelder zou slooppuin 
gedeponeerd zijn (mondelinge mededeling dhr. Nieuwenhuizen). Op de kadastrale minuut uit 
circa 1830 is hier ook een klein gebouwtje afgebeeld (figuur 7). Of er sprake is van 
bebouwingscontinuïteit is niet duidelijk, maar gezien de vorm en omvang van het latere 
gebouwtje is dat niet aannemelijk.  
 
Zone 5: mogelijke funderingsresten 
Met nummer 5 is een aantal zones aangeduid op figuur 15 die opvallen door hun relatief hoge 
weerstandswaarde en vorm. Met name bij de zone ten noorden van gracht is de vorm opvallend 
(een lineaire afwijking met een breedte van ca. 1 m en een lengte van ca. 6 m dat onder een 
rechte hoek afbuigt richting het noordwesten).  De boringen geplaatst in deze zones geven 
echter geen verklaring voor de afwijkende weerstandswaarden (boringen 10, 12 en 16; figuur 
15). Een verklaring kan worden gezocht in de bodemgesteldheid (vrij droog, compact zand) maar 
zou mogelijk ook kunnen samenhangen met de ligging van muurwerk dat inmiddels is 
afgebroken. Door het gewicht van (inmiddels afgebroken) muurwerk kan de bodem ter hoogte 
van deze afwijkingen zijn samengedrukt wat een hogere weerstandswaarde tot gevolg kan 
hebben. In boring 17, direct ten oosten van de meest oostelijke zone 5, is met name in de 
bovenste meter puin aangetroffen en ook een fragment hout. Op deze locatie is in 2005 door dhr. 
Nieuwenhuizen een muurrestant waargenomen en houten beschoeiingen (figuur 12; blauwe 
ster).  
 
Resultaten booronderzoek 

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit een circa 30 cm 
dikke bouwvoor (donkergrijsbuin, zwak siltig, matig fijn, humeus zand met puinspikkels), waaron-
der een laag geroerd of omgespit zand aanwezig is (bruingrijs, zwak siltig, matig fijn zand met 
een spikkeltje puin en zandbrokken) met een dikte van 20 tot 40 cm. 
In het grootste deel van het onderzoeksgebied bevindt zich hieronder licht(bruin)grijs, zwak siltig, 
matig fijn, kalkrijk zand dat geïnterpreteerd wordt als oud duinzand (Laagpakket van Schoorl; 
Formatie van Naaldwijk). In enkele boringen is hierop (op ca. 50 cm -Mv/4,20 m +NAP) nog een 
laag kalkloos zand met dezelfde kenmerken aangetroffen (boringen 10 en 11; figuur 2). Het be-
treft hier waarschijnlijk de ontkalkte top van het duinzand.  
Centraal in het onderzoeksgebied is een baan van circa 20 m breed met een zuidwest-
noordoostelijk verloop aanwezig met een afwijkende laagopbouw (boringen 2, 6 t/m 9 en 15; 
figuur 2). Hier ligt onder de omgespitte zandlaag een pakket opgebracht zand met (plaatselijk) 
veel puinfragmenten en veenbrokken. Onder dat opgebrachte pakket op een diepte variërend 
van 70 cm -Mv (4,02 m +NAP) tot 230 cm -Mv (2,42 m +NAP) is een veenpakket aangetroffen 
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(bruin, mineraalarm rietveen met houtresten). Hieronder bevindt zich een ca 10 cm dikke don-
kerbruin tot grijsbruin veen, plaatselijk met zandbijmenging. De top hiervan bevindt zich op 
maximaal 230 cm -Mv (2,42 m +NAP). Het veen wordt geïnterpreteerd als grachtvulling en 
grachtbodem (figuur 14).  
 
Samengevat bestaat de bodem in het plangebied uit verstoorde en opgebrachte zandlagen 
waaronder schoon duinzand (plaatselijk met een ontkalkte top) aanwezig is (vanaf circa 50 cm –
Mv/4,20 m +NAP) . Centraal in het onderzoeksgebied ligt een circa 20 m brede gedempte gracht 
met een zuidwest-noordoostelijke oriëntatie, opgevuld met veen en zand met puinbrokken.  
 
 

  



 
Onderzoeksgebied Voormalig Grafelijk Hof Aelbertsberg, gemeente Bloemendaal; archeologisch vooronder-
zoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (geofysisch)  

 
RAAP-notitie 6523 / versie 1 19-6-2018 [1 9 ]  

4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
Tijdens het onderzoek is een stukje van een bijzondere locatie in de gemeente Bloemendaal 
belicht: resten van de gedempte gracht en mogelijke structuren van het voormalig grafelijk hof 
Aelbertsberg zijn met geofysisch onderzoek nader in kaart gebracht. 
De Stichting Ons Bloemendaal wil de in kaart gebrachte archeologische resten van het hof Ael-
bertsberg als uitgangspunt hanteren voor herinrichting, duurzaam behoud, beheer en (toeris-
tisch/recreatieve) ontsluiting van het terrein.  
In het verleden zijn delen van het voormalig grafelijk hof onderzocht. Het huidige onderzoeksge-
bied is beperkt gebleven tot de directe omgeving van de reeds bekende locatie van funderingen 
aangetroffen in de jaren1971-1972.  
 
Met het elektrische weerstandsonderzoek is een vijftal zones met afwijkende meetwaarden ge-
identificeerd. In combinatie met het controlerend booronderzoek zijn deze zones als volgt geïn-
terpreteerd: 
 

 Zone 1 en 2: gracht hof Aelbertsberg 
 Zone 3: voormalige proefsleuf/poortgebouw en privaattoren? 
 Zone 4: fundering gebouw/kelder 
 Zone 5: mogelijke funderingsresten 

 
De resten zijn relatief ondiep, vanaf 50 cm -Mv, aangetroffen onder een circa 30 cm dikke bouw-
voor en een laag geroerd of omgespit zand met een dikte van 20 tot 40 cm. De grachtvulling lijkt 
grotendeels ongeroerd aanwezig. Hierin kunnen naast de reeds aangetroffen puinresten ook 
losse gebruiksvoorwerpen uit de gebruiksperiode van de gracht aanwezig zijn. Aan weerskanten 
van de gracht zijn mogelijke funderingsresten aanwezig. In hoeverre deze nog intact aanwezig 
zijn kon met het huidige onderzoek niet worden bepaald.  
Op basis van de waargenomen oxidatie-reductiezone tussen circa 75 en 125 cm -Mv zijn naar 
verwachting organische resten alleen in diepe grondsporen en de basis van de gracht, voor zo-
ver deze onder de laagste grondwaterstand liggen, nog aanwezig. De verwachte conservering 
van organisch materiaal hierboven is matig tot slecht. 
Afgezien van de vermoedelijke locatie van de proefsleuf lijkt de ondergrond onder de geroerde 
laag (tot ca. 70 cm -Mv) intact aanwezig te zijn. De proefsleuf is de enige waargenomen groot-
schalige verstoring in het plangebied. 
 

4.2 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt aanbevolen om geen bodemingrepen dieper 
dan 50 cm -Mv (4,30 m +NAP) uit te voeren in verband met de aanwezigheid van funderingsres-
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ten en de gracht. De vulling van de gracht levert mogelijk veel informatie op met betrekking tot 
het voormalig hof (afbraakpuin, gebruiksvoorwerpen e.d.). Daarnaast bevat de grachtvulling in 
potentie ook veel organisch materiaal (m.n. onder de grondwaterspiegel). 
 
Op dit moment zijn nog geen concrete plannen bekend voor herinrichting en hiermee gepaard 
gaande bodemingrepen. Geadviseerd wordt om voorafgaand aan concretisering van plannen een 
vervolgonderzoek uit te laten voeren, gericht op het nader in kaart brengen van de funderingen 
in zuidelijke en westelijke richting. Met deze aanvullende informatie kan in het kader van toe-
komstige herinrichting rekening worden gehouden en zo mogelijk zichtbaarheid worden gegeven 
aan de ondergrondse resten om daarmee het voormalige bovengrondse hof nieuw leven in te 
blazen. De onderzoeksresultaten kunnen zo als uitgangspunt worden gehanteerd voor herin-
richting, duurzaam behoud, beheer en (toeristisch/recreatieve) ontsluiting van het terrein. 
Dit kan op zeer diverse wijzen, die in een later stadium kunnen worden uitgewerkt. Te denken 
valt hierbij aan het zichtbaar maken van funderingen en de gracht aan het maaiveld door middel 
van bestrating of beplanting. Middels informatieborden of apps kan de geschiedenis van de loca-
tie verder worden ontsloten. Bij dit proces kunnen naast de gemeente Bloemendaal en de Stich-
ting Ons Bloemendaal eventueel ook bewoners/scholieren worden betrokken. 
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Overig 
Kaart met de blekerijen in Overveen en Bloemendaal. Kopie van de kaart van Pieter Bruynsz 
uit 1599 door de archivaris van Haarlem Adriaan Justus Enschedé in 1870.  
 
https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/detail/a23718a0-8270-a6d5-1483-

e24a062b25be  
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Het onderzoeksgebied (blauw omlijnd) op een recente luchtfoto (google.nl) met AMK-
terreinen (rood omlijnd) en ARCHIS-zaaknummers (groen). 

Figuur 2. De gemeten weerstandswaarden (grijstinten) en de resultaten van het verkennend- 
en controlerend booronderzoek. 

Figuur 3. Globale ligging onderzoeksgebied (blauwe cirkel) op de Archeologische beleidskaart 
 van de gemeente Bloemendaal. Rood: Waarde - Archeologie 1. Licht bruin: Waarde  
 Archeologie 4.  
Figuur 4. Aelbertsberg op diverse 18e eeuwse prenten (gezien vanuit het zuiden/zuidoosten). 
Figuur 5. Globale ligging onderzoeksgebied (rode cirkel) op een kopie van een kaart uit 1599 

(Noord-Hollands Archief, NLHlmNHA_51000791). 
Figuur 6. Globale ligging onderzoeksgebied op de Prins Maurits' kaart van Rijnland en omlig-

gend gebied uit 1614 (Zandvliet, 1989). 
Figuur 7. Het door middel van elektrische weerstandsmetingen onderzochte gebied (blauwom-

lijnd) op een projectie van de kadastrale minuut uit ca. 1830 op de huidige topografie. 
Figuur 8. Globale ligging van het onderzoeksgebied op Colom's kaart van Holland uit 1681 

(Sijmons & Van Eeghen, 1990). 
Figuur 9. Globale ligging van het onderzoeksgebied op de kaart van Bleau uit 1645 

(http://digital2.library.ucla.edu). 
Figuur 10. Globale ligging onderzoeksgebied op de Kaartboek Uitwaterende Sluizen in Kenne-

merland en West-Friesland uit 1745. 
Figuur 11. Het onderzoeksgebied (blauwomlijnd) op de resultaten van de opgraving uit 1971-

1972 en het proefsleuvenonderzoek uit 1984 (Besteman, 2014). 
Figuur 12. De proefsleuven (rood omlijnd) aangelegd in 1984 (ARCHIS-zaaknummer 

3094624100), deels binnen het onderzoeksgebied (blauw omlijnd) en de waarneming 
van dhr. Nieuwenhuizen uit 2005 (blauwe ster). 

Figuur 13. De resultaten van booronderzoek (Dautzenberg, 2003) ten noorden van het 
 onderzoeksgebied (blauw omlijnd). 
Figuur 14.  Interpretatie noord-zuidprofiel. 
Figuur 15. De geïdentificeerde zones met afwijkende waarden op resultaten van het weer-

standsonderzoek (groen - lage weerstand; blauw- hoge weerstand) en de resultaten 
van het verkennend- en controlerend booronderzoek. 

 
Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 
Tabel 2. Algemene afwijkingen elektrische weerstandsmeter (naar: Gaffney & Gater, 2003). 
 
Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Bijlage 1. Boorbeschrijvingen  
 (inclusief lithologisch profiel) 
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1

Boring: BLAE_1
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 1, Beschrijver(s): FW/MN, Datum: 11-12-2017, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102258.431, Y-coördinaat in meters: 491734.595, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.774, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
35 / 4.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
50 / 4.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 150 / 3.27

Boring: BLAE_2
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 2, Beschrijver(s): FW/MN, Datum: 11-12-2017, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 185
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102259.386, Y-coördinaat in meters: 491755.137, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.722, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
30 / 4.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
90 / 3.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
120 / 3.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: bosveen, Lithostratigrafie: Fv Nieuwkoop, Hollandveen LP
Einde boring 185 / 2.87
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Boring: BLAE_3
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 3, Beschrijver(s): FW/MN, Datum: 11-12-2017, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102258.194, Y-coördinaat in meters: 491769.287, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.772, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 4.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
40 / 4.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
70 / 4.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Einde boring 200 / 2.77

Boring: BLAE_4
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 4, Beschrijver(s): FW/MN, Datum: 11-12-2017, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102245.74, Y-coördinaat in meters: 491726.273, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.025, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP West

0 / 5.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
5 / 4.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
50 / 4.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
95 / 4.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 160 / 3.43
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Boring: BLAE_5
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 5, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102261.825, Y-coördinaat in meters: 491770.886, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.81, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
30 / 4.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
55 / 4.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 200 / 2.81
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Boring: BLAE_6
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 6, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102264.895, Y-coördinaat in meters: 491766.586, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.715, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
30 / 4.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
50 / 4.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
85 / 3.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Kalkgehalte: kalkrijk
100 / 3.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: sterk zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Kalkgehalte: kalkrijk
110 / 3.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 115, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
115 / 3.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 200 / 2.71
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Boring: BLAE_7
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 7, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102266.561, Y-coördinaat in meters: 491764.011, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.725, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
25 / 4.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
40 / 4.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
100 / 3.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: hout en riet-spoor (<1%)
280 / 1.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: rietveen, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%)
Einde boring 300 / 1.72
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Boring: BLAE_8
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 8, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102268.669, Y-coördinaat in meters: 491761.114, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.72, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
15 / 4.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
45 / 4.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: mortel
100 / 3.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
150 / 3.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-fragment-spoor (<1%)
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
230 / 2.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Einde boring 250 / 2.22
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Boring: BLAE_9
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 9, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102272.348, Y-coördinaat in meters: 491756.015, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.725, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
20 / 4.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
50 / 4.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zand- en veenbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
70 / 4.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: hout en riet-spoor (<1%)
140 / 3.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: hout en riet-spoor (<1%)
180 / 2.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
weinig (1-10%)
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken
230 / 2.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Brokken en vlekken: veenbrokken
Einde boring 250 / 2.22
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Boring: BLAE_10
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 10, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102274.952, Y-coördinaat in meters: 491751.946, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.746, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
20 / 4.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
50 / 4.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
60 / 4.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
125 / 3.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 150 / 3.25

Boring: BLAE_11
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 11, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102277.93, Y-coördinaat in meters: 491747.657, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.755, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
10 / 4.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
50 / 4.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
80 / 3.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
105 / 3.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 150 / 3.25
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Boring: BLAE_12
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 12, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102293.635, Y-coördinaat in meters: 491763.128, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.008, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 5.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 4.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
55 / 4.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
75 / 4.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 200 / 3.01
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Boring: BLAE_13
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 13, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102241.949, Y-coördinaat in meters: 491719.572, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.412, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 5.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
10 / 5.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond
35 / 5.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
60 / 4.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: mortelbrokken
95 / 4.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur:
licht-geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
110 / 4.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 240, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 240 / 3.01

Boring: BLAE_14
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 14, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102232.074, Y-coördinaat in meters: 491750.903, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 5.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
80 / 4.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 99, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
99 / 4.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 99, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: ondoordringbaar
Einde boring 100 / 4.01
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Boring: BLAE_15
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 15, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102239.562, Y-coördinaat in meters: 491736.088, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.139, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 5.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
70 / 4.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
100 / 4.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Schelpresten: schelp (onbepaald)-
fragment-spoor (<1%)
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
180 / 3.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 260, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: hout-spoor (<1%)
260 / 2.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 280, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: hout en riet-weinig (1-10%)
280 / 2.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 280, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: zwak zandig, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
Einde boring 300 / 2.14
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Boring: BLAE_16
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 16, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102267.191, Y-coördinaat in meters: 491774.982, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.802, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 4.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
40 / 4.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
60 / 4.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
105 / 3.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 200 / 2.80

Boring: BLAE_17
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 17, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102297.087, Y-coördinaat in meters: 491766.269, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.795, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West

0 / 4.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
40 / 4.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
60 / 4.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment, Indicatoren overig 1: hout-fragmenten
120 / 3.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 150 / 3.29
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Boring: BLAE_18
Kop algemeen: Projectcode: BLAE, Boornummer: 18, Beschrijver(s): FW, Datum: 23-02-2018, Doel boring: archeologie - waardering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 102227.5, Y-coördinaat in meters: 491759.8, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Bloemendaal, Opdrachtgever: gemeente bloemendaal, Uitvoerder: RAAP West
Kop opmerking: Opmerking: 7m noord van b14, 2m van hek

0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: matig humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
30 / -0.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
60 / -0.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Brokken en vlekken: zandbrokken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: mortel
110 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 125, Boortype en diameter: guts-3 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: hout-spoor (<1%)
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
125 / -1.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk
Einde boring 200 / -2.00
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Figuur 1. Het onderzoeksgebied (blauw omlijnd) op een recente luchtfoto (google.nl) met AMK-
terreinen (rood omlijnd) en ARCHIS-zaaknummers (groen).
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Figuur 2. De gemeten weerstandswaarden (grijstinten) en de resultaten van het verkennend- en
controlerend booronderzoek.



Figuur 3. Globale ligging onderzoeksgebied (blauwe cirkel) op de Archeologische beleidskaart
van de gemeente Bloemendaal. Rood: Waarde Archeologie 1. Lichtbruin: Waarde Archeologie 4.



Figuur 4. Aelbertsberg op diverse 18e eeuwse prenten (gezien vanuit het zuiden/zuidoosten).
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Aelbertsberg vanuit het zuiden door J.de Beyer/H.
Spilman, 1740 (gem. archief Haarlem).

Aelbrechtsberg naar een gravure Cornelis Pronk door
Hendrik Spilman, 1754(?). 

Aelbrechtsberg door Roelant Roghman naar een gravure
van Jacobus Schijnvoet uit 1711.

Overblijfsel Huis te Aelbertsberg door Hendrik de Leth,
datering onbekend (18e eeuw).



Figuur 5. Globale ligging onderzoeksgebied (rode cirkel) op een kopie van een kaart uit 1599
(Noord-Hollands Archief, NLHlmNHA_51000791).



Figuur 6. Globale ligging onderzoeksgebied op de Prins Maurits' kaart van Rijnland en omliggend
gebied uit 1614 (Zandvliet, 1989).
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Figuur 7. Het door middel van elektrische weerstandsmetingen onderzochte gebied
(blauwomlijnd) op een projectie van de kadastrale minuut uit ca. 1830 op de huidige topografie.



Figuur 8. Globale ligging van het onderzoeksgebied op Colom's kaart van Holland uit 1681
(Sijmons & Van Eeghen, 1990).



Figuur 9. Globale ligging van het onderzoeksgebied op de kaart van Bleau uit 1645
(http://digital2.library.ucla.edu).



Figuur 10. Globale ligging onderzoeksgebied op de Kaartboek Uitwaterende Sluizen in
Kennemerland en West-Friesland uit 1745. 
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Figuur 11. Het onderzoeksgebied (blauwomlijnd) op de resultaten van de opgraving uit
1971-1972 en het proefsleuvenonderzoek uit 1984 (Besteman, 1986).
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Figuur 12. De proefsleuven (rood omlijnd) aangelegd in 1984 (ARCHIS-zaaknummer
3094624100), deels binnen het onderzoeksgebied (blauw omlijnd) en de waarneming van dhr.
Nieuwenhuizen uit 2005 (blauwe ster). 



49
18

00
491800

49
19

00
491900

49
20

00
492000

102100

102100

102200

102200

102300

102300

boring

boring met puin en mortel

boring met veen

onderzoeksgebied

legenda

Figuur 13. De resultaten van booronderzoek (Dautzenberg, 2003) ten noorden van het
onderzoeksgebied (blauw omlijnd).
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Figuur 15. De geïdentificeerde zones (1 t/m 5) met afwijkende waarden op resultaten van het
weerstandsonderzoek (groen=lage weerstand; blauw= hoge weerstand) en de resultaten van het
verkennend- en controlerend booronderzoek.


