Woudlaag in Delfland
feit, fictie en betekenis

C.J. Nonhof

Natuurlijk Delfland
Postbus 133
2600 AC DELFT
NatuurlijkDelfland@knnv.nl
website : delfland.knnv.nl
twitter: NatuurlijkDelfland
facebook: NatuurlijkDelfland
instagram: NatuurlijkDelfand
Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Inhoud
1
2
3

4
5

6
7

Inleiding.......................................................................................................................... 3
Iets over de geologie ...................................................................................................... 3
Fictie .............................................................................................................................. 4
3.1
Van Liere, 1948 ....................................................................................................... 5
3.1.1
Van Liere, 1948, p. 40 en p. 48 ........................................................................ 5
3.1.2
Van Liere, 1948, p. 38, 48 en 65; Kaartbijlage 3 ............................................... 6
3.1.3
Van Liere, 1948, pp. 12-13 ............................................................................... 7
Feit ................................................................................................................................. 8
Betekenis ......................................................................................................................11
5.1.1
Geologie tot de Romeinse tijd en de gevolgen ................................................11
5.1.2
Na de Romeinse tijd ........................................................................................12
Besluit ...........................................................................................................................13
Literatuur .......................................................................................................................13

Copyright: Natuurlijk Delfland, 2021
Referentie: C.J. Nonhof, Woudlaag in Delfland; feit, fictie en betekenis, Natuurlijk Delfland,
2021
Overname van delen van de tekst is toegestaan onder bronvermelding.
Ingekorte versie van eerdere publicatie: augustus 2021.

C.J. Nonhof, Woudlaag in Delfland; feit, fictie en betekenis, Natuurlijk Delfland, 2021

2

1 Inleiding
In Delfland neemt de woudlaag (van Van Liere) een belangrijke plaats in tussen de
vaktermen die archeologen hanteren. Het is een laklaag die als gidslaag dient om voor de
nabijheid van Romeinse vondsten te waarschuwen. De term woudlaag en de verwijzing naar
Van Liere zit in het collectieve geheugen van de archeologen, zoals de literatuur over
opgravingen in de regio laat zien. Maar wat de laklaag precies is en of Van Liere wel de
naamgever is, is met raadselen omgeven. Hier wordt een poging gedaan om helderheid te
brengen door alle aspecten van de woudlaag te belichten. Er zijn eerder onderzoekers
geweest die hun twijfels hebben geuit, maar geen gaat daarover in detail of heeft het bij het
rechte eind met een alternatieve verklaring.
Een goed begrip van wat de woudlaag is, is van belang omdat de kartering daarvan de
scheiding tussen pré en post Romeinse sedimentaties aangeeft. Er zijn twijfels of de
Geologische kaart van Nederland die wel goed weergeeft.

2 Iets over de geologie
De naamgeving van de geologische lagen in Delfland heeft inmiddels de omvang van een
Babylonische spraakverwarring gekregen. Er zal geen poging worden ondernomen die op te
lossen of te duiden. Wel volgt een korte bespreking om de recente geologie beter te
begrijpen.
Het riviertje, de Gantel, dat van Leidschendam in de richting van Naaldwijk stroomde werd in
de vroege middeleeuwen door een duinregel tussen Monster en Naaldwijk in zijn loop
tegengehouden. Tijdens een gedenkwaardige stormvloed in 1134 is die duinregel
doorbroken en kwam er een uitweg richting ’s-Gravenzande. De bovenloop van het riviertje
is nadien in onbruik geraakt en in de vergetelheid; net als de overstroming.
Van Liere heeft in 1948 de overstroming van 1134 weer teruggevonden en besproken en hij
volgde de bedding van de Gantel tot aan de spoorlijn tussen Rijswijk en Delft. De
Geologische kaart van Nederland Rotterdam 37W uit 1975 laat zien dat dit riviertje onderdeel
was van een enorm Biesbosch-achtig complex met de monding bij Naaldwijk en uitlopers tot
aan Leidschendam, Pijnacker en Rodenrijs. Wat is er een mooiere naam voor dit complex
dan oer-Gantel systeem?
Het blijkt dat er in 1163 nog een tweede grote stormvloed is geweest die met name bij
Vlaardingen huis heeft gehouden. Tot aan de Geologische kaart van Nederland 37 Oost en
West waren de namen Westlanddek en Vlaardingendek in zwang. De Geologische kaart van
Nederland spreekt van Duinkerke IIIa en IIIb, maar nadat die namen in de ban zijn gedaan,
zijn de volledig uitgeschreven namen: Formatie van Naaldwijk - Laagpakket van Walcheren Laag van Poeldijk fase 1 en 2.
Voor de Geologische kaart van Nederland 1 : 50.000 is dieper geboord dan Van Liere heeft
gedaan en op grotere schaal. Voor deze studie is van belang de periode vlak voor de
Romeinse tijd. De Romeinen hebben geboerd op Duinkerke I-sedimentatie die volgens de
toelichting op de kaart 37 West van 500-200 v. Chr, duurde (Van Staalduinen, 1979, p.40).
Deze periode en de naam is bijgesteld tot Formatie van Naaldwijk - Laagpakket van
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Walcheren - laag van Gantel die is gesedimenteerd van 250 v. Chr. tot aan het begin van de
Romeinse tijd (Vos, 2017, par. 4.2 & 4.3).
Er is geconstateerd dat de laag van Gantel en de laag van Poeldijk moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn. De laatst voorgestelde naam is Laagcomplex van Westland voor
sedimenten die zijn afgezet in deze twee perioden (Vos, 2017, p. 29 & Afb. 2). Met deze
studie aan de hand van archeologische opgravingen wordt geprobeerd toch een scheiding
aan te brengen tussen de pré en post Romeinse sedimentaties.
Voor de Biesbosch-achtige sedimentatie die is afgezet van 250 v. Chr.-50 n. Chr. wordt hier
de naam oer-Gantel systeem gebruikt. Er wordt ook vastgehouden aan de kartering van
Duinkerke I en Duinkerke IIIa & IIIb volgens de Geologische kaart van Nederland.

3 Fictie
De naam en de oorsprong van de woudlaag is met mysteries omgeven. Praktisch iedere
auteur verwijst naar het werk van Van Liere in zijn baanbrekende studie naar de geologische
ondergrond van het Westland (Van Liere, 1948). Dit overigens als bijvangst van het
werkelijke doel van deze studie: het bepalen van de kwaliteiten van de bodem voor de landen tuinbouw. Van Liere heeft het overstromingsdek van Duinkerke III als eerste gekarteerd
en dit is ook bekend geraakt als het Westlanddek.
De naam woudlaag komt in het werk van Van Liere niet voor. Sterker nog: Van Liere somt in
hoofdstuk 5 expliciet een aantal morfologisch zichtbare eigenschappen op die niet
gekarteerd worden en daaronder zijn “de blauwe” en oude vegetatieoppervlakken (laklagen)
(Van Liere,, 1948, pp. 57 & 60). Toch zijn er drie plaatsen die in aanmerking komen om een
verwijzing te rechtvaardigen. Bult geeft een verduidelijking in een rapport over de
Harnaschpolder (Bult, 2014, p. 23):
De laag is door Van Liere in 1948 herkend en aangeduid als onderdeel van zogenaamde
woudgronden. Deze vegetatiehorizont zou naar de mening van Van Liere zijn ontstaan
ten gevolge van voortdurende vernatting in een bosvegetatiegebied.
Twijfel over de juistheid hiervan is vinden bij Eimermann (Eimermann, 2009, p. 28). Ook Vos
betwijfelt of er wel een relatie bestaat tussen de woudgrond van Van Liere en de woudlaag
bij Bult (Vos, 2017, par. 2.3):
De naam woudlaag en woudgronden lijken op elkaar maar zijn inhoudelijk
verschillende begrippen. […] De woudlaag cf. Bult […] is daar [onder het Westland-dek]
ook door Van Liere herkend. Hij noemde dit ‘zwarte grond’ en interpreteerde dit als een
‘oud oppervlak’ (‘vegetatie horizont’) […]
Auteurs naast Bult noemen soms ook het werk van Bult, 1983, als zij naar de oorsprong van
de naam woudlaag willen verwijzen. Hoewel zowel de naam woudlaag als de onderliggende
principes in deze studie niet voorkomen, is het wel waarschijnlijk dat Bult deze naam
gangbaar heeft gemaakt.
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Wat de woudlaag als gidslaag precies betekent is ook niet helemaal duidelijk. Van Londen
heeft het over een gidslaag waar de Romeinse resten onder liggen (Van Londen, 2006,
diverse plaatsen). Bult heeft het over een oude vegetatiehorizon op Duinkerke I afzettingen,
waardoor de Romeinse overblijfselen ín deze laag gevonden zouden moeten worden (Bult,
2014, p. 21). Maar hij twijfelt toch ook (Bult, 2014, p. 23):
Soms komt dit oude oppervlak overeen met het loopvlak uit de Romeinse tijd, soms met
de periode daar vlak na en loopt deze over de sporen uit de Romeinse tijd heen.

3.1 Van Liere, 1948
Er moet bedacht worden dat Van Liere en de medewerkers van het Proefstation te Naaldwijk
geen gutsboor hebben gebruikt, maar een grondboor (Van Liere, 1948, p. 4 & 53-54). Om de
medewerkers te trainen zijn profielkuilen gegraven en van die profielen zijn een aantal
aquarellen in het boek afgedrukt.
Er zijn drie plaatsen gevonden als mogelijke inspiratie voor de latere woudlaag.
3.1.1

Van Liere, 1948, p. 40 en p. 48

Van Liere, 1948, p. 40, oude woonlaag:
Zwarte, tamelijk compacte klei. Oude woonlaag met aardewerkscherven van Romeinse en
inheemse bevolking. Merk hierbij op dat Van Liere deze laag Romeins vindt en niet postRomeins. Dit is niet de gidslaag die óp de Romeinse laag ligt.
Van Liere karteert het voorkomen van dit profiel niet. Voor de kaart neemt hij dit samen met
andere profielen in Bodemtype 4, een gorsgrond, zoals hij dat noemt. De doelstelling is dat
een bodemtype dezelfde kwaliteit geeft voor het telen van gewassen (Van Liere, 1948, p.
62). Van Liere noemt meer “zwarte gronden” die niets met de Romeinse vindplaatsen van
doen hebben: p. 67: Zwarte gronden zijn grotere, vroeg-Middeleeuwse terpen, p. 68: Oude,
zwarte tuingronden, om een paar te noemen. Er is ook geen aanwijzing te vinden die de
verwachting wekt dat hij de woudlaag volgens Bult “ontdekt” zou hebben.
Van Liere en zijn medewerkers hebben een blauwe laklaag gevonden in de Oude
Kampspolder als onderdeel van de broekgrond (Bodemtype 6 en 7), maar dat is maar een
klein stukje van het verspreidingsgebied van deze legenda-eenheid (Van Liere, 1948, p. 65).

C.J. Nonhof, Woudlaag in Delfland; feit, fictie en betekenis, Natuurlijk Delfland, 2021

5

Van Liere, 1948, p. 40
3.1.2

Van Liere, 1948, p. 38, 48 en 65; Kaartbijlage 3

Wat naamgeving betreft komt de naam woudgrond bij Van Liere het dichtst bij het begrip
woudlaag volgens Bult. Maar merk op dat dit een dik profiel zwarte grond aan maaiveld is.
Dit is dus niet een begraven dunne, zich nauwelijks aftekenende humeuze laag.
De woudgronden worden apart gekarteerd onder legenda-eenheid Iw (Van Liere, 1948, p. 65
& Kaartbijlage 3). Zij komen aan het oppervlak voor buiten het Westlanddek. Ook dit is dus
niet de woudlaag volgens Bult, want ook buiten het Westland-dek ligt de woudlaag juist
begraven.
Voor een verdere beschrijving van de woudgronden zie Edelman & Van Liere (Edelman &
Van Liere, 1949).
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Van Liere, 1948, p. 38

3.1.3

Van Liere, 1948, pp. 12-13

Verspoeld veen is door Van Liere overal ten zuiden van Monster teruggevonden op een
diepte van 1 à 2 meter onder het maaiveld. Het toont zich als laklaag.
Ten zuiden van Monster […] bevindt zich op een diepte van 1 à 2 meter beneden
maaiveld een bijzondere grondsoort, welke bij de tuinders bekend staat onder de naam
van “de blauwe”; een humusrijke, soms venige zandgrond, welke door reductie van de
organische stof een blauwe kleur verkregen heeft. De “blauwe” bestaat uit een
spekkoekachtige afwisseling van zand- en veenlaagjes. Het veen is niet ter plaatse
gegroeid, doch met het rivierwater meegevoerd, ongetwijfeld van de toendertijd welig met
bos begroeide rivieroevers. Het verspoelde veen is zeer gemakkelijk van ter plaatse
gegroeid veen te onderscheiden.
Dit zijn wel laklagen, maar het is niet de woudlaag.
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4 Feit
De woudlaag is een gidslaag voor archeologen in Delfland waarin of waaronder Romeinse
overblijfselen te vinden zijn. Het is een zogeheten laklaag, een verkleurde band in klei en
zandlagen. Daarboven is de laag van Poeldijk, voorheen Duinkerke III, te vinden met
sedimenten van na de Romeinse tijd. Deze worden meestal toegeschreven aan de
historische overstromingen door stormvloeden in 1134 en 1163 of gebeurtenissen daar
vlakbij in de buurt.
Organisch materiaal dat aan de invloed van lucht bloot staat verdwijnt langzamerhand,
omdat het met de zuurstof reageert. Een vage verkleuring, de laklaag, is het enige dat
overblijft. Laklagen in zijn algemeenheid zijn niet zeldzaam en ze kunnen op verschillende
manieren ontstaan. De verkleuring komt door humeus materiaal die kan komen uit de resten
van een veraarde veenlaag of een vegetatiehorizont oftewel A-horizont. Het is op voorhand
niet duidelijk welke ontstaansgeschiedenis de woudlaag op verschillende plekken heeft. Uit
onderzoekingen worden op drie verschillende locaties een bodem (horizont) (2x) en een
veraarde veenlaag aangewezen als oorsprong.
De woudlaag ontstaan uit een begraven bodem, een regelmatig gebrande vegetatie, is met
zekerheid op locatie 8 en 9 (Afb. 1 & 2) vastgesteld bij Wateringen in de buurt van de oude
loop van de Gantel (Exaltus, 2009 & 2015). De woudlaag ontstaan uit een begraven
veenkussen is met zekerheid vastgesteld in de waterberging langs de Zweth in de
Hoekpolder, locatie 6. Daarbuiten is de ontstaansgeschiedenis onzeker. Op locatie 10 en 11
is nog post-Romeins veen gevonden dat de verwarrende naam Romeins veen heeft
gekregen (Van Staalduinen, 1979, pp. 54-55).
Van Liere heeft geen twijfel over het begraven verslagen veen bij ’s-Gravenzande dat tot “de
blauwe” heeft geleid. Na Van Liere is de Geologische kaart van Nederland 1 : 50.000 in de
regio Delft vorm gegeven (Van Liere, 1948, Kaartbijlage 3; Geologische kaart […] 37W
(1975) & 37O (1993)). De twee overstromingen van 1134 en 1163 staan als Duinkerke IIIa
(Westland-dek) en Duinkerke IIIb (Vlaardingen-dek) op de kaart. Van Staalduinen herkent
wel een laklaag tussen Duinkerke I en III op Voorne, maar niet in Delfland. Dat is vreemd,
want die komt hier wijd verspreid voor.
Ook voor de afdekkende kleidekken van de post-Romeinse sedimentlagen geldt dat er
meerdere ontstaansprocessen bedacht kunnen worden. Veelal wordt gedacht aan
stormvloeden, waarvan die in 1134 het Westland-dek aanbracht en die in 1163 het
Vlaardingen-dek. Het blijkt dat ook buiten deze bekende overstromingsdekken dikke
kleilagen zijn afgezet in centraal Delfland.
Het voorkomen van de woudlaag kan op de paleogeografische kaarten van 1134 en 1163
worden geplot. Merk op dat deze laklaag op de aangegeven locaties onder de bouwvoor van
30 tot 40 cm klei ligt.
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Afb. 1: Westland-dek / Duinkerke IIIa is verspreiding “slikken”
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Afb. 2: Vlaardingen-dek / Duinkerke IIIb is verspreiding “slikken”
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Geologische kaart van Midden-Delfland
1 : 10.000
 rood gestreept: raaien met profielen
Woudlagen
 geelgroen: woudlaag aanwezig
 blauw: woudlaag afwezig
1. Kerkhof & Bult, 2009
2. Van Londen, 2006
3. Van den Broeke & Hagers, 1994
4. Vos, 2017
5. Bult, 2014; Huijse of slot Harnasche
6. Vos, et al., 2005; Hoekpolder
7. Flamman & Bult, 2003; waterzuivering
8. Eimermann, 2009; Juliahof
9. Van Baardewijk, 2015; Oosteinde
10. Van Staalduinen, 1979; Naaldwijk
11. De Kort &,Raczynski-Henk, 2007;
Honderdland
Het is duidelijk dat de 30 tot 40 cm dikke sedimenten over het Romeinse loopvlak die de
laklaag beschermt, een grotere verspreiding kennen dan de post-Romeinse
overstromingsdekken volgens de geologische kaart. Het is de vraag waar die sedimenten zo
ver van de zee of de rivier vandaan komen. Behoeft de geologische kaart aanpassing ten
aanzien van de overstromingsdekken of is er een andere bron voor de klei?

5 Betekenis
Volgens de toelichting op de Geologische kaart van Nederland 1 : 50.000 37W is Duinkerke I
het sediment waarop de Romeinen hebben geboerd. Duinkerke II heeft nauwelijks
sedimentatie achtergelaten in Delfland en Duinkerke III is opgesplitst in twee sedimentaties:
DIIIa en DIIIb. Duinkerke I is op de paleogeografische kaarten van 1134 en 1163 de legendaeenheid Voedselrijk veen; broekbos. De sedimentaties van DIIIa en DIIIb zijn de eenheden
Slikken en Gors. De verwachting is dus dat buiten de slikken en gorzen de Romeinse
vondsten aan het oppervlak liggen. Dat is niet zo, ook daar liggen ze onder 30 tot 40 cm klei.
Het is de vraag waar die klei vandaan komt.
5.1.1

Geologie tot de Romeinse tijd en de gevolgen

Tussen 250 v. Chr. en het begin van de Romeinse tijd is in Delfland het systeem van de
Gantel actief (Vos, 2017, par. 4.3). Vos laat zien hoe door de vorm van het estuarium van de
Maas het vloedwater in de Gantel wordt opgestuwd en meren diep in het veen opvult met
sediment (Vos, 2017, afb. 24, 26 & 34). Dicht bij de monding zijn de geulafzettingen diep in
de ondergrond gefundeerd (Geologische kaart 37W, 1975). Bij ’t Woudt aan het einde van
een van de takken van het geulenstelsel is de afzetting gefundeerd op veen (Hollandveen)
(Vos, 2017, afb. 5). Aanvankelijk zal het veen de uitlopers van het geulensysteem hebben
ingeperkt, zodat de aangevoerde sedimenten lokaal diep in de slappe ondergrond konden
wegzinken. De contour van de sedimentlaag dikker dan 2 meter is apart gekarteerd. Aan het
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einde van die periode is er een deklaag tot diep in het achterland afgezet en die heeft ook
eerdere veenbarrières tussen ’t Woudt en Schipluiden overstroomd. Mogelijk was door een
opwarming van het klimaat, het Romeins hoog, het veen in verval. In de aanloop naar het
middeleeuws hoog is dit geconstateerd bij Diemen (Jongmans et al., 2013, fig. 5.62;
Willemsen, et al., 1996, abstract).

5.1.2

Na de Romeinse tijd

Een natte periode tussen 3e en de 6e eeuw is goed gedocumenteerd in Noord-Nederland en
aangrenzend Duitsland (Jongmans et al., 2013, fig. 5.60. Keulemans, 2019). In Delfland
heeft die geleid tot uitgebreide veenvorming die als hoekpolderveenlaag te boek staat
(Dorenbosch & Koot, 2008, p. 18, p. 19 & p. 22; Vos, 2017, tab. 1a & 1b). Voor het grootste
deel is die laag nu verdwenen. Alleen bij Naaldwijk en Honderdland ligt deze nog herkenbaar
onder sediment begraven (Van Staalduinen, 1979, pp. 54-55 (Romeins Veen); De Kort &
Raczynsci, 2007, p. 20). In de Hoekpolder is het veen bewaard gebleven onder een huisterp.
Residuen zijn op veel grotere schaal te vinden in een laklaag die in deze context door
archeologen woudlaag wordt genoemd. (Merk op dat woudlaag ook een begraven Romeins
loopvlak kan aanduiden.)
Vanaf 800 beginnen stormvloeden zich te laten gelden die het veen hebben geërodeerd of
begraven. Rond 840 verdwijnt het dorp Leithon in de monding van de Oude Rijn na een
overstroming (Dijkstra & Verhoeven, 2016, p. 730). In de Lier-Delta is een overstroming
herkend rond 1020 (De Kort & Raczynsci, 2007, p. 21 (minimaal 2 fasen), p. 63 (rond 1020;
stormvloed 1014) & fig. 2 (stormvloeden eerste helft 11e eeuw & 1164)) en bij Wateringen
een ongedateerde en een uit de periode 997-1157 (Eimermann, 2009, p. 31) In MiddenDelfland is een overstroming gedateerd op 1134 en bij Vlaardingen op 1164 (Bult, 1983, p.
20; Hoek, 1963, p. 111). Van deze overstromingen zijn alleen die van 1134 en 1163
gekarteerd als Duinkerke IIIa en IIIb op de Geologische kaart 1 : 50.000 37W en 37O.
Mogelijk hebben de karteerders sedimentatie vóór die van 1134 en 1163, maar ná de
sedimentatie waarop de Romeinen hebben geboerd, over het hoofd gezien. Het zou kunnen
dat het oer-Gantel systeem opnieuw is geactiveerd. Dat zou verklaren waarom buiten de
sedimentatie van 1134 en 1163 Romeinse vondsten soms onder 30 cm of meer klei liggen.
Daar tegen spreekt de situatie in Delft centrum waar de middeleeuwse ontginning
rechtstreeks op het Romeinse loopvlak rust (Kistemaker, 1989, p. 65). Het lijkt erop dat van
de twee overstromingen uit 1134 of 1163 er een tot aan Delft is gekomen gezien de sliblagen
in twee afvalkuilen met resten van rond 1150 (Bult, 1991, p. 107). Dit laagje is ook bij de
Cameretten gevonden (Rauhe, 1982, p. 212).
Er valt ook te speculeren over een grote reliëfinversie van het stroomgebied van het preRomeinse Gantel-systeem dat als Duinkerke I is gekarteerd. Tussen het begin van de
Romeinse tijd en het jaar 1000 zal dit zeker aan de orde zijn geweest. Deze rug kan
zijdelingse erosie hebben vertoond van de centrale rug naar de flanken. Bij ’t Woudt zijn daar
wel aanwijzingen voor te vinden. Erosie zal met name plaats hebben gevonden na het
kappen van bos en het ploegen van de grond om akkerbouw mogelijk te maken. Grote delen
van Europa hebben hier mee te maken gehad, maar of dat hier ook is gebeurd is onzeker.

C.J. Nonhof, Woudlaag in Delfland; feit, fictie en betekenis, Natuurlijk Delfland, 2021

12

6 Besluit
De verspreiding van de woudlaag laat zien dat de Geologische kaart van Nederland 1 :
50.000 de geologie van na de Romeinse tijd niet goed weergeeft. Het is daarom de vraag of
de contouren van Duinkerke IIIa en IIIb wel echt bij de overstromingen van 1134 en 1162
horen. Het aantal echte dateringen van deze twee lagen is beperkt en wordt dan via de
geologische kaart meteen voor de hele kaartlaag geldig verklaard. Het is zeer de vraag of
dat wel mag. Meer dateringen, zoals bij Wateringen met de OSL-techniek, zijn op zijn plaats.
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