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Samenvatting

In opdracht van het Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol bv in 
samenwerking met RAAP Archeologisch Adviesbureau en de Faculteit der 
Archeologie van de Universiteit Leiden, in 2008 en 2009 archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in plangebied Nieuw valkenburg (gemeente 
Katwijk). Het plangebied omvat het gebied van en rond het voormalige 
Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV), dat de komende jaren zal worden 
ontwikkeld tot een hoogwaardig woongebied. Het hier gepresenteerde 
onderzoek bestaat uit een geoarcheologisch en karterend booronderzoek en 
een proefsleuvenonderzoek. 

Geo-archeologsich booronderzoek

Het geoarcheologisch booronderzoek heeft betrekking op het centrale deel 
van het plangebied, het kerngebied van het Stedebouwkundigplan (onder-
zoeksgebied geoarcheologie). Doel van het geoarcheologisch booronderzoek 
was een meer gedetailleerd beeld te verkrijgen van de ontstaansgeschiedenis 
van het centrale deel van het plangebied.
Uit het geoarcheologische booronderzoek blijkt dat het gehele onderzoeks-
gebied zich feitelijk in het voormalige Oude Rijn-estuarium bevindt. Er 
zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van strandwallen en/of oude 
duinen aangetroffen waarop al vanaf het neolithicum bewoning mogelijk 
was. Tevens ontbreken aanwijzingen voor meanderende rivieren. 
De aangetroffen afzettingen zijn onder invloed van het getij gevormd. 
Het estuarium is in de loop van de tijd, tussen circa 4400 voor Chr. en 
circa �000 na Chr. volledig verland. Tussen circa 2000 en �000 v. Chr 
zijn grote delen van het gebied voor het eerst drooggevallen en geschikt 
geworden voor (continue) bewoning. In het onderzoeksgebied kunnen dus 
bewoningssporen vanaf de bronstijd verwacht worden.
Uit de boringen blijkt dat de onderste estuariene afzettingen gevormd zijn 
in een sub- of inter-getijdenmilieu. De jongste afzettingen lijken meer in 
een inter- of supra-getijdenmilieu gevormd te zijn. Opvallend is dat uit de 
aangetroffen schelpresten het beeld ontstaat van een zoet tot licht brak afzet-
tingsmilieu, ook op de diepere niveaus. 
In de top van de natuurlijke afzettingen, tot circa �,0 m onder het 
oorspronkelijke maaiveld, komen meer gerijpte afzettingen voor, 
die vermoedelijk in een supra-getijdenmilieu gevormd zijn. Binnen 
deze gerijpte afzettingen komen lokaal zandige afzettingen voor. Het 
voorkomen van deze zandige afzettingen lijkt verband te houden met de 
aangetroffen archeologische indicatoren. Deze zandige afzettingen lijken 
zich te concentreren langs enkele grotere geulen, waardoor het beeld 
van oeverachtige afzettingen ontstaat. Echter ook buiten de grotere door 
het gebied te vervolgen geulen is lokaal sprake van het voorkomen van 
dergelijke zandige afzettingen, en is in enkele boringen handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Verondersteld wordt daarom dat de bovenste, 
jongste afzettingen zijn gevormd vanuit een stelsel van grotere en kleinere 
geulen en dat op de oevers langs deze geulen bewoning mogelijk is geweest. 
Uit het onderzoek blijkt dat dergelijke zandige oevers op zeker twee niveaus 
in het gebied voorkomen, wat ook voor het aangetroffen handgevormde 
aardewerk geldt. Er is kortom sprake van een complex en gelaagd landschap 
waarin zich binnen de bovenste meter minimaal twee bewoonbare niveaus 
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bevinden. Deze twee niveaus hoeven echter niet over het gehele gebied 
aanwezig te zijn. 

Uit de boringen blijkt dat alleen in het noordoostelijke deel van het gebied 
mogelijk sprake is van lokale erosie. Deze erosie houdt mogelijkerwijs 
verband met overstromingen van de Rijn die in de loop van de Romeinse 
tijd of in de middeleeuwen hebben plaatsgevonden. Het is echter niet 
uitgesloten dat het aangetroffen zandige pakket geen jongere kwelderafzet-
tingen betreft maar antropogeen van aard is en dat er dus geen sprake is van 
natuurlijke erosie. In de boringen was dit niet met zekerheid vast te stellen. 

Een boor- en proefsleuvenonderzoek in het onderzoeksgebied GHHR

Het karterend booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek hadden tot 
doel vindplaatsen in het onderzoeksgebied Grondverbeteringsinstallatie 
Hoogheemraadschap Rijnland (GHHR) op te sporen en te waarderen. Dit 
onderzoeksgebied heeft een omvang van ruim 24 ha en ligt in het centrale 
deel van het voormalige vliegveld. 

Het karterend booronderzoek heeft twee archeologisch relevante locaties 
opgeleverd. Vindplaats � omvat een zone van zandige oever- of crevasseaf-
zettingen in het zuidwesten met aanwijzingen voor bewoning, wellicht uit 
de ijzertijd of Romeinse tijd. Vindplaats 2 bevindt zich in het noordwesten. 
Hier is sprake van een komgebied met twee restgeultjes en laklagen waarin 
archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 
Het gebied tussen vindplaats � en vindplaats 2 in het midden van de 
GHHR-locatie, wordt gekenmerkt door grote en diepe verstoringen (soms 
tot 2 m). Hier is na de tweede wereldoorlog ten behoeve van de uitbreiding 
van het vliegveld, een deel van de klei weggehaald en een dik pakket 
ophoogzand aangebracht om de grond minder drassig te maken.

De tijdens het karterend booronderzoek ontdekte vindplaatsen zijn door 
middel van proefsleuven gewaardeerd. Bij vindplaats � gaat het om een 
nederzettingsterrein van minimaal �,7 ha uit grofweg de late bronstijd 
– begin Romeinse tijd. Tussen de nederzettingsresten (paalsporen, staken 
en kuilen) zijn greppels aangetroffen die dienst kunnen hebben gedaan als 
erfafscheidingen. Een andere mogelijkheid is dat het gaat om perceelsgrep-
pels van akkers of graslandpercelen. In het laatste geval moet het agrarische 
gebruik in tijd voor of na de bewoningsfase hebben gelegen.
Vindplaats � ligt op de oeverafzettingen naast een voorloper van de 
Oude Rijn. Op grond van de C�4-datering van hout uit de top van de 
onderliggende getijdenafzettingen, moet de oever gevormd zijn in of na 
het eind van de midden-bronstijd of in de eerste helft van de late bronstijd. 
Vrij snel erna moet de oeverwal betreedbaar zijn geweest, omdat deze toen 
droog kwam te liggen. De nederzettingsresten van vindplaats � hebben 
waarschijnlijk deel uitgemaakt van een groter bewoningssysteem waartoe 
ook de huisplaatsen uit de ijzertijd (en bronstijd) behoren die vlak na de 
oorlog langs een geul ten zuidoosten van vindplaats � door Van Giffen zijn 
aangetroffen (Archis-waarnemingsnummers �0706-�0708).
Op grond van fysieke en inhoudelijke kwaliteit is vindplaats � als behou-
denswaardig gecategoriseerd. Aanbevolen wordt vindplaats � door 
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aanpassing van de planontwikkeling in situ te behouden. Indien behoud in 

situ geen optie is, wordt aanbevolen de vindplaats op te graven.

Het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 2 heeft resten van een agrarisch 
landschap uit grofweg de ijzertijd – middeleeuwen/nieuwe tijd opgeleverd. 
Waarschijnlijk gaat het om een weidegebied dat twee of drie gebruiksperi-
oden heeft gekend. Het oudste greppelsysteem heeft mogelijk twee fasen 
gehad en dateert grofweg uit ijzertijd en/of Romeinse tijd. Greppelspoor � 
houdt vermoedelijk eveneens verband met een gebruik van het gebied als 
weiland, maar dan in de middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Wellicht is sprake 
van een middeleeuwse ontginningsgreppel.
Op grond van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit is vindplaats 2 niet 
behoudenswaardig. Dit betekent echter niet dat de vindplaats zonder 
waarde is. Het onderzoeksgebied herbergt informatie over de ontginnings-
geschiedenis en landgebruik van de ijzertijd – middeleeuwen/nieuwe tijd. 
Deze informatie kan bijdragen tot een beter begrip van de (natuurlijke 
en culturele) landschappelijke ontwikkelingen in het plangebied Nieuw 
Valkenburg.Geadviseerd wordt dat als de aanleg van het GHHR-terrein 
daadwerkelijk doorgezet wordt, ter plaatse van vindplaats 2 een onderzoek 
door middel van sleuven uit te voeren naar de aanwezige greppelsystemen.
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1 Inleiding

Adrie Tol

1.1 Aanleiding en doelstelling

Het gebied van en rond het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg 
(MVKV), zal de komende jaren
worden ontwikkeld tot een hoogwaardig woongebied. Dit plangebied 
Nieuw Valkenburg met een totale oppervlakte van circa 660 hectare, zal 
moeten worden onderzocht op archeologische waarden en verwachtingen. 
In het kader van de planontwikkeling zijn in 2005 en 2007 reeds twee 
bureauonderzoeken uitgevoerd die elk in een verwachtingsmodel hebben 
geresulteerd.� Het hier gepresenteerde onderzoek bestaat uit een geoarche-
ologisch en karterend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Doel 
van het geoarcheologisch booronderzoek was een meer gedetailleerd beeld 
te verkrijgen van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Het karterend 
booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek hadden tot doel vindplaatsen 
in het onderzoeksgebied GHHR op te sporen en te waarderen(zie onder). 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied Nieuw Valkenburg ligt direct ten zuiden van de bebouwde 
kom van Valkenburg en omvat het gehele voormalige Marinevliegkamp 
Valkenburg en aangrenzende terreinen ten oosten daarvan. In deze studie 
is onderscheid gemaakt tussen tweeonderzoeksgebieden die binnen het 
plangebied Nieuw valkenburg zijn gelegen.

• Het onderzoeksgebied geoarcheologie heeft een omvang van ca. 340 ha 
en omvat het kerngebied van het stedenbouwkundig plan. Hier zullen 
circa 5000 woningen met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen 
gerealiseerd worden. Dit onderzoeksgebied bestaat uit het centrale en 
noordoostelijke deel van het voormalige vliegkamp en een strook ten 
noordoosten ervan tussen het vliegveld en de provinciale weg N206 (Fig. 
�.�). In het onderzoeksgebied geoarcheologie is het geoarcheologisch 
onderzoek uitgevoerd. 

• Het onderzoeksgebied GHHR� betreft het gebied waar het 
Hoogheemraadschap Rijnland de aanleg van een grondverbeterings-
installatie heeft gepland. In dit onderzoeksgebied is het karterend 
booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Het onderzoek is in opdracht van het Projectbureau Locatie Valkenburg 
uitgevoerd door Archol bv in samenwerking met RAAP Archeologisch 
Adviesbureau en de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. 
Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door dhr. dr. B. Voormolen 
(beleidsmedewerker archeologie gemeente Katwijk), de opdrachtgever door 
dhr. dr. P. Jongste (directievoerder; Hazenberg Archeologie).

Het gepresenteerde onderzoek is het vervolg op het bureauonderzoek dat 
in 2007 door Hazenberg Archeologie en Archol bv is uitgevoerd.� Tijdens 

�  Ploegaert e.a. 2005; Van Oort e.a. 2007.
2  Grondverbeteringsinstallatie Hoogheemraadschap Rijnland.
�  Van Oort 2005.
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het bureauonderzoek zijn de archeologische waarden geïnventariseerd en 
is een verwachtingskaart opgesteld. Hierop is het plangebied opgedeeld in 
vijf zones met meer en minder kans op de aanwezigheid van archeologische 
resten. Het was de bedoeling om tijdens het veldonderzoek allereerst de 
verwachtingskaart te verfijnen door middel van een geoarcheologisch 
booronderzoek. Op grond van de uitkomsten van de landschappelijke 
boringen zouden vervolgens de archeologisch kansrijke zones door middel 
van een karterend booronderzoek op de aanwezigheid van vindplaatsen 
worden onderzocht. 
De beoogde fasering van het archeologisch onderzoek bleek niet uitvoerbaar 
door de vermoedelijke aanwezigheid van ongesprongen munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog. Hierdoor diende het onderzoeksgebied eerst vrij van 
explosieven gemaakt te worden. Dit leidde tot uitstel van de start van het 
archeologisch veldonderzoek tot het voorjaar van 2008. Op dat moment was 
de planvorming voor de grondverbeteringsinstallatie echter zo ver gevorderd 
dat de hiervoor bestemde locatie met voorrang onderzocht diende te 
worden. Daarom is in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag besloten 
om hier alle fases van het vooronderzoek in een keer te doorlopen, en de 
hierbij opgedane ervaringen te gebruiken voor een evaluatie van het plan 
van aanpak voor de rest van het plangebied.
In het onderzoeksgebied GHHR zijn door de Faculteit Archeologie van de 
Universiteit Leiden en Archol bv achtereenvolgens een geoarcheologisch 
booronderzoek (mei 2008), een karterend booronderzoek (juni 2008) en 
een proefsleuvenonderzoek (september 2008) uitgevoerd. Op basis van 
het geoarcheologisch onderzoek richtte het karterend onderzoek zich op 
twee kansrijke zones in het zuidwesten en het noordoosten van het onder-
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Figuur 1.1. 
Ligging van het plangebied Valkenburg 
en de onderzoeksgebieden geo-
archeologie en GHHR; inzet: ligging in 
Nederland.
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zoeksgebied. Hier zijn twee vindplaatsen ontdekt die met proefsleuven zijn 
gewaardeerd. 

Na afloop van het proefsleuvenonderzoek zijn de resultaten, tezamen met 
die van de eerdere onderzoeken, met de directievoerder en het bevoegd 
gezag geëvalueerd. Geconcludeerd is allereerst dat het vooronderzoek het 
belang van het geoarcheologisch vooronderzoek heeft onderstreept omdat 
bevestigd is dat het inzicht in de landschappelijke opbouw gering is. Een 
tweede belangrijke conclusie is dat karterend booronderzoek geen geschikte 
prospectiemethode is voor het opsporen van vindplaatsen in het plangebied 
Valkenburg. Enerzijds komt dit door het kleinschalige karakter van het 
landschap en de hierin aanwezige bewoningsresten, waardoor een fijnmazig 
boorgrid gehanteerd moet worden om vindplaatsen te treffen. Anderzijds 
hangt dit samen met het vondstarme karakter van de verwachte vindplaatsen 
waardoor de kans klein is dat archeologische indicatoren ‘opgeboord’ 
worden. Proefsleuvenonderzoek is in een dergelijke situatie een veel 
efficiëntere prospectiemethode. Besloten is om het karterend booronderzoek 
als onderdeel van het vooronderzoek in de rest van het plangebied te laten 
vervallen en het geoarcheologisch onderzoek direct te laten volgen door een 
proefsleuvenonderzoek.

Het geoarcheologische booronderzoek in het kerngebied (onderzoeksgebied 
geoarcheologie) is uitgevoerd door RAAP in samenwerking met de Faculteit 
Archeologie van de Universiteit Leiden. Het resultaat van deze landschap-
pelijke inventarisatie, een aangepast verwachtingsmodel voor het plangebied 
Valkenburg, wordt als uitgangspunt gehanteerd voor het vervolg van het 
archeologische onderzoek.

1.4 Opzet van het rapport

In deze rapportage worden de resultaten van de hierboven genoemde 
onderzoeken gepresenteerd. Elk onderzoek is in een apart hoofdstuk 
beschreven. In de volgorde van de hoofdstukken is afgeweken van de 
chronologie van uitvoering van de onderzoeken. Begonnen wordt met de 
resultaten van het geoarcheologisch onderzoek in het onderzoeksgebied 
geoarcheologie (hoofdstuk 2). In hoofdstukken 3 en 4 wordt aandacht 
besteed aan de onderzoeken in onderzoeksgebied GHHR. Hoofdstuk 3 
behandelt het booronderzoek, waarbij de nadruk ligt op de resultaten van de 
karterende boringen. De resultaten van het geoarcheologisch onderzoek zijn 
meegenomen in hoofdstuk 2. Het proefsleuvenonderzoek komt aan bod in 
hoofdstuk 4. 
De vondstenlijst en de boorstaten zijn zowel als papieren bijlage als in de 
vorm van een Cd-rom aan het rapport toegevoegd. 
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2 Plangebied Valkenburg, een geoarcheologisch booronderzoek

Bram Jansen 

2.1 Inleiding

2.1.1 Kader en doelstelling

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in samenwerking met de 
Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden in mei en juni 2009 een 
bureauonderzoek en een geoarcheologisch booronderzoek uitgevoerd in 
verband met de voorgenomen realisatie van een nieuwbouwwijk ter hoogte 
van het voormalige Vliegkamp Valkenburg, in de gemeente Katwijk.
In het kader van de planontwikkeling zijn in 2005 en 2007 reeds twee 
bureauonderzoeken uitgevoerd, die elk in een verwachtingsmodel hebben 
geresulteerd. Doel van het hier gepresenteerde onderzoek was een meer 
gedetailleerd beeld te verkrijgen van de ontstaansgeschiedenis van het 
gebied waardoor de bestaande verwachtingsmodellen nader gespecificeerd 
en waar nodig aangepast zouden kunnen worden. Het bijgestelde verwach-
tingsmodel is als uitgangspunt voor het vervolg van het archeologische 
onderzoek gehanteerd. 
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Figuur 1. De ligging van het plangebied (zwart), omliggende ARCHIS-waarnemingen (rood)
en de AMK-terreinen (blauw) geprojecteerd op de CHS kaart 1a; inzet: ligging in Nederland
(ster).

Figuur 2.1. 
Ligging van het onderzoeksgebied 
geoarcheologie (zwart);  omliggende 
ARCHIS-waarnemingen (rood) en de 
AMK-terreinen (blauw) geprojecteerd 
op de CHS kaart �a, inzet: ligging in 
Nederland (ster).
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2.1.2 Richtlijnen voor het onderzoek

Het geoarcheologische booronderzoek is uitgevoerd conform het 
Plan van Aanpak dat door Archol in overleg met de directievoerder is 
opgesteld. Het onderzoek is verder uitgevoerd volgens de normen van de 
archeologische beroepsgroep (zie artikel 24 van het Besluit archeologische 
monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, 
versie 3.�), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 
Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP 
beschikt over een opgravingsvergunning, verleend door de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

2.2 Landschappelijk kader en bewoning

2.2.1 Inleiding

In de afgelopen jaren zijn verschillende bureauonderzoeken naar de land-
schappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van de omgeving 
van het onderzoeksgebied uitgevoerd. Deze hadden alle tot doel het 
specificeren van de archeologische verwachting.� Feitelijk zijn al deze 
bureaustudies op min of meer dezelfde bronnen gebaseerd. De conclusie 
van de bureauonderzoeken is dat van de Marine Vliegkampbasis slechts 
beperkte informatie over de bodemopbouw en eventueel aanwezige 
bewoningsresten voorhanden is. De aanwezige ophogingen op het 
terrein zorgen er bovendien voor dat het AHN (Actueel Hoogtebestand 
Nederland)  slechts beperkt bruikbaar is om natuurlijke fenomenen, met 
name geullopen, in kaart te brengen. De verwachtingen voor het terrein 
van het voormalige Marine Vliegkamp zijn dan ook grotendeels gebaseerd 
op grootschalige geologische kaarten en op veldgegevens uit de directe 
omgeving. Hoewel deze bronnen een redelijk inzicht verschaffen, blijkt uit 
de andere in dit rapport gepresenteerde onderzoeken dat de bodemopbouw 
op het voormalige vliegveld anders en complexer is dan werd verondersteld 
op basis van de bureaustudies.� Tijdens het onderzoek van vindplaats 2, 
uitgevoerd in de zomer van 2009, is dit complexe landschappelijke beeld 
bevestigd.� Hieronder wordt eerst een beeld geschetst van de gegevens 
die bekend waren voor het huidige onderzoek plaats had. Hierbij worden 
de onlangs verkregen nieuwe inzichten slechts kort aangestipt. Bij de 
resultaten van het geoarcheologisch booronderzoek (§ 2.3.2) worden deze 
nieuwe inzichten in meer detail behandeld. In § 2.2.3 wordt vervolgens 
kort ingegaan op de bekende archeologische vindplaatsen uit (de directe 
omgeving van) het gebied. Op basis hiervan wordt een beeld van de bewo-
ningsmogelijkheden geschetst. 

2.2.2 Landschappelijke ontwikkeling 

Het onderzoeksgebied bevindt zich in de delta van de Oude Rijn. Bepalend 
bij de vorming van het landschap is de activiteit van de Oude Rijn vanaf 
circa 4400 voor Chr. en de uitbreiding van de kustbarrière in westelijke 
richting vanaf circa 3800 voor Chr. De afwisselende fluviatiele en mariene 
invloed heeft tot een sterk dynamische ontwikkeling van het landschap 
geleid. Het huidige landschap is gevormd als gevolg van duizenden jaren 
van sedimentatie en erosie. Op korte afstand kwamen, zeker in de tijd 

4  Ploegaert, Van Zijverden & Sophie 2005; Schute & Jansen 2007 en Van Oort e.a. 2007.
5  Mol & Lelieveld 2008, Tol 2008, en hoofdstukken � en 4 uit dit rapport.
6  Tol, in voorbereiding.
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gezien, totaal verschillende sedimentatiemilieus voor die sterk variërende 
landschappen hebben gevormd. Zo bevond een groot deel van het 
grondgebied van de gemeente Katwijk zich in het neolithicum nog onder 
het gemiddeld hoogwater. De ondergrond van het onderzoeksgebied lijkt 
dan uit wadplaten en geulen te bestaan terwijl het huidige Katwijk nog voor 
een deel in open zee ligt. Ten noorden van de Oude Rijn werd het landschap 
al gekenmerkt door een landschap van afwisselend strandwallen en kwel-
derafzettingen en was het naar verwachting al geschikt voor bewoning. 
Dit geldt ook voor het gebied ten zuiden van het onderzoeksgebied. Deze 
geologische ontwikkeling van het Oude Rijn-estuarium wordt in Fig. 2.2 
globaal gereconstrueerd.
De ontwikkeling van het Oude Rijn-estuarium hangt nauw samen met de 
mate van activiteit van de Oude Rijn tussen 4400 vóór Chr. en ��22 na Chr. 
en de kustuitbreiding en de daarbij behorende vorming van strandwallen.� 
In de eerste millennia van activiteit van de Oude Rijn lag zowel Katwijk 
als Valkenburg nog in open zee of in een waddenmilieu (onder gemiddeld 
hoogwater). Pas vanaf circa 2500 voor Chr. kwamen delen van Valkenburg 
boven gemiddeld hoogwater te liggen.� Vanaf dat moment ontstonden 
vermoedelijk ook enkele min of meer stabiele geulen. De kwelders 
ontwikkelden zich steeds verder richting kust, min of meer gelijkopgaand 
met de kustuitbreiding. Rond 2000 voor Chr. vormde zich voor de huidige 
kustlijn ter hoogte van Katwijk een strandwal, waardoor de mariene invloed 
sterk verminderde en het grootste deel van Katwijk boven gemiddeld 
hoogwater kwam te liggen.� Vanaf dat moment vormden zich de eerste 
kwelders in het onderzoeksgebied. 

Hoewel de fluviatiele activiteit een belangrijke zo niet bepalende rol 
heeft gespeeld in de ontwikkeling van het gebied, ontbreken op de 
geo(morfo)logische kaarten de kenmerkende afzettingen van een 
meanderende rivier, zoals duidelijk ontwikkelde kronkelwaarden en 
oeverwallen. Het ontbreken van met name kronkelwaarden duidt 
vermoedelijk op een vrij grote mariene invloed waardoor de Rijn ter hoogte 
van het gebied niet de kenmerken van een meanderende rivier had. Het 
is echter niet met zekerheid vast te stellen of er wel of niet sprake is van 
kronkelwaarden. Hiertoe is nog te weinig onderzoek in het onderzoeks-
gebied uitgevoerd. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de gemiddelde 
korrelgrootte stroomafwaarts afneemt, waardoor de bedding en ook de 
kronkelwaard uit meer kleiig materiaal bestaan dan bekend uit het meer 
stroomopwaarts gelegen deel van de Oude Rijn stroomgordel. Het beeld dat 
we van de jongste loop van de Oude Rijn, direct ten noorden van het onder-
zoeksgebied krijgen spreekt dit echter tegen. Hier lijkt namelijk wel degelijk 
sprake te zijn van een zandig ontwikkelde kronkelwaard.�0 Vermoedelijk 
zijn tot circa het begin van de jaartelling meerdere geulen tegelijkertijd 
actief geweest. In hoeverre deze geulen zich verlegd hebben is onbekend. 
Pruissers & De Gans geven vanaf circa 2000 voor Chr. tot het begin van de 
jaartelling min of meer stabiele geulen weer maar het is niet bekend waarop 
dit beeld gebaseerd is.�� Voor zover bekend zijn er geen dateringen van de 

7  Berendsen & Stouthamer 200�.
8  Pruissers & De Gans �988. 
9  Pruissers & De Gans �988.
�0  Molenaar 2004.
��  Pruissers & De Gans �988.
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weergegeven geulen beschikbaar. Door de mariene invloed ontwikkelden 
zich in het kweldergebied en verder naar het zuiden tussen de strandwallen 
getijdenkreken. 

Een dergelijk lagunair of deltamilieu ontstaat feitelijk in een overgangszone 
tussen een zout marien milieu en een zoet fluviatiel milieu. De sedimentatie 
zal voor een belangrijk deel door getijdeninvloed gestuurd zijn geweest. Dit 
betekent echter niet dat de bijbehorende sedimenten in een zout afzettings-
milieu gevormd zijn. Feitelijk is er sprake van een graduele verzoeting vanaf 
de kustlijn naar het binnenland. In hoeverre het zoute water de delta kan 
binnendringen wordt onder andere bepaald door de vorm van de kust, de 
overheersende stroomrichting van het zeewater en het debiet van de rivier. 
Een grotere afvoer van zoet water zorgt voor een overwegend zoet milieu, 
een open kust draagt bij aan een makkelijke instroming van zeewater in 
de delta en/of lagune en dus voor een zouter milieu. Uiteraard kunnen 
bovengenoemde factoren in de tijd en periodiek variëren; denk hierbij aan 
veranderingen van de vorm van de kust, en seizoensgebonden afvoerhoe-
veelheden. Voorheen zijn de in de Rijndelta aanwezige sedimenten vrij 
consequent lithostratigrafisch ondergebracht bij de mariene formaties.�� 
Omdat de afzettingen in een lagunair milieu ook vaak in een zoet milieu 
zijn gevormd, maar er wel sprake is van duidelijke getijdeninvloed, zijn deze 
sedimenten thans ondergebracht in de Formatie van Echteld als Terbregge 
Laagpakket.�� 

Volgens de paleo-geografische kaarten is het kweldergebied vanuit 
zuidwestelijke richting overstoven geraakt met duinzand vanaf het moment 
dat de strandwal voor Katwijk ontstond.blijkens. Katwijk blijkt op deze 
kaarten, met uitzondering van het uiterste zuidwestelijke gedeelte, pas in 
de loop van de Middeleeuwen overstoven te zijn geraakt (Fig. 2.2). Dit is in 
tegenspraak met archeologische vondsten in het duingebied ten zuiden van 
de bebouwde kom van Katwijk. Met name van de Zanderij zijn sporen van 
bewoning uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen bekend. Deze zijn 
aangetroffen in duinzand. Het aantreffen van dergelijke sporen kan alleen 
verklaard worden als het gebied al eerder overstoven was. Uit een recente 
opgraving door het ADC in de Zanderij blijkt duidelijk dat de overstuivingen 
tot na de Romeinse tijd zijn doorgegaan. Zo werden meerdere akkerlagen 
uit de Romeinse tijd boven elkaar aangetroffen. Vermoedelijk heeft de 
bevolkingstoename in het gebied, met name in de Romeinse tijd, geleid 
tot intensivering van de landbouw. Hierdoor zal meer van de natuurlijke 
vegetatie verdwenen zijn, waardoor het verstuiven versterkt werd. 
In de loop van de Middeleeuwen hebben de duinen zich in noordelijke 
richting verder ontwikkeld, waarbij met het inactief raken van de Oude Rijn 
in de �2e eeuw de duinenrij zich kon sluiten. 
Het is onduidelijk of in het onderzoeksgebied ook sprake is van een deels 
overstoven kwelderlandschap. Mogelijk dat hier in het noorden van het 
gebied sprake van is. Op het AHN lijkt dit deel van het gebied enigszins 
hoger te liggen, wat het gevolg kan zijn van de aanwezigheid van een laag 
duinzand (Fig. 2.3).

�2  Formatie van Naaldwijk (De Mulder e.a. 200�); voorheen Calais en Duinkerke-afzettingen.
��  Hijma e.a. 2009.
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Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied is niet afgedekt door 
duinzand.�� In dit deel van het gebied hebben de getijdenkreken en 
bijbehorende kwelders zich tot het gesloten raken van de zeeverbinding 
kunnen ontwikkelen. Aangezien met het langzaam gesloten raken van de 
duinenrij de mariene invloed verminderde, zal ook hier niet al te veel meer 
veranderd zijn. Alleen in de zone direct langs de Oude Rijn is het landschap 
door erosie en sedimentatie nog drastisch gewijzigd. Dit werd veroorzaakt 
doordat de fluviatiele invloed met het dicht raken van de kustbarrière groter 
werd. Als gevolg hiervan kreeg de Rijn een meer meanderend karakter. Dit 
heeft zich vertaald in het ontstaan van enkele kronkelwaarden, bijvoorbeeld 
ten zuidoosten van de bebouwde kom van Valkenburg. Uit fysisch 
geografisch onderzoek is gebleken dat deze kronkelwaard pas in de loop van 
de Romeinse tijd of daarna is ontstaan.�� 
De fluviatiele activiteit in de Romeinse tijd blijkt tevens uit opgravingen van 
de limesweg. Deze blijkt één of meerdere malen plaatselijk weggeslagen te 
zijn.�� 

Uit Fig. 2.2 blijkt dat na de actieve periode van de Oude Rijn vanuit zee nog 
een pakket klei, voorheen aangeduid als Afzettingen van Duinkerke IIIB, 
over een groot deel van het grondgebied van Valkenburg en Rijnsburg is 
afgezet. Volgens Pruissers & De Gans is deze kleilaag later weer grotendeels 
afgegraven ten behoeve van de baksteen- of dakpanindustrie.�� Opvallend 
is dat in het gebied geen sprake is van aanwijzingen voor dergelijke 
kleiwinning, bijvoorbeeld steilranden, die veelal langs de oevers van de 
Oude Rijn wel aangetroffen worden. Dit duidt erop dat of het gehele gebied 
is afgegraven of dat mogelijk maar in (zeer) beperkte mate sprake is geweest 
van kleiwinning. 

Uit recent onderzoek op het vliegveld en analyse van het AHN blijkt dat in 
het onderzoeksgebied meerdere geulen aanwezig zijn. Op het AHN (Fig. 
2.3) is in het zuiden van het gebied duidelijk een geul waarneembaar, die 
vanaf de zuidwesthoek van het Valkenburgse Meer, met een min of meer 
oost-west oriëntatie, door het onderzoeksgebied loopt. Ten westen van het 
onderzoeksgebied zijn van deze geul de oevers en de lagergelegen (rest)geul 
goed zichtbaar.
Uit de verschillende door Archol uitgevoerde onderzoeken in het deelgebied 
GHHR, is gebleken dat ook hier sprake is van een bredere geul en 
verschillende smallere ondiepe geulen.�� Buiten de geulen komen zandige 
afzettingen voor. Deze zandige plaat en/of oeverafzettingen kenmerken 
zich door sporen van rijping (verbruining) en de aanwezigheid van ijzer- en 
mangaanvlekken. Bovenstaande fenomenen duiden op een afzettingsmilieu 
boven het gemiddeld grondwaterniveau en op een langere periode waarin 
de afzettingen zich aan of nabij het oppervlak hebben bevonden. Opvallend 
is dat de door Archol aangetroffen geulen op het AHN niet of nauwelijks 
zichtbaar zijn (Fig. 2.3), ook niet in de zones waar geen sprake is van 
ophoging. 

�4  Kruidhof & Jansen 2008 en Mol & Lelieveld 2008.
�5  Lenselink �990.
�6  Van Dierendonck, Hallewas & Waugh (red.) �99�.
�7  Pruissers & De Gans �988.
�8  Mol & Lelieveld 2008 en hoofdstuk � van dit rapport.
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Ook op basis van het archeologisch onderzoek ten behoeve van de MER 
voor de Rijn-Gouwelijn ontstaat een beeld van een dynamisch landschap, 
waarin sprake is van grote variatie op korte afstand.�� In het beperkte aantal 
boringen dat voor dit onderzoek in het onderzoeksgebied is gezet, blijkt 
sprake te zijn van minimaal één diep ingesneden geul. Hetzelfde geldt voor 
het onderzoek op de zogenaamde Van Egmond locaties, gelegen direct ten 
noorden van het vliegveld, direct ten zuiden van de N206.�0 

2.2.3 Bewoningsgeschiedenis

Hieronder volgt in het kort een overzicht van de bekende archeologische 
vindplaatsen uit (de directe omgeving van) het onderzoeksgebied. De 
vindplaatsen worden per hoofdperiode behandeld. Voor de details van 
de vindplaatsen wordt verwezen naar de eerder verschenen literatuur 
hierover. Zo wordt in Schute & Jansen een groot deel van de vindplaatsen 
in detail besproken en wordt naar relevante literatuur verwezen.�� Een 
aantal vindplaatsen dat nog niet in ARCHIS vermeld staat, wordt in detail 
door Mulder behandeld.�� Een overzicht van de amateurvondsten uit het 
Valkenburgse meer wordt besproken in de jaarverslagen van de Stichting 
Historisch Centrum Wassenaar en in Marinelli.��

neolithicum - bronstijd
Bewoning uit deze periode is uit de directe omgeving van het onderzoeks-
gebied niet bekend. Van de zuidelijker gelegen strandwallen is bekend dat 
deze vanaf het neolithicum bewoond zijn geweest.�� Bij een uitbreiding van 
het Valkenburgse meer is een vuurstenen pijlpunt aangetroffen, daterend 
uit het neolithicum.�� Een dergelijke vondst hoeft niet te duiden op een 
archeologische vindplaats, een pijlpunt kan ook verloren zijn geraakt tijdens 
de jacht bijvoorbeeld. Vooralsnog wordt bewoning uit deze periode alleen 
verwacht op de hogere delen van strandwallen en/of Oude Duinen. 

iizertijd - Romeinse tijd
De bewoning in het gebied is in belangrijke mate bepaald door de 
geologische ontwikkeling. In het algemeen kan worden gesteld dat met 
name in de ijzertijd en de Romeinse tijd sprake is geweest van bewoning 
in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Bewoningssporen uit 
de ijzertijd zijn aangetroffen langs de, op het AHN zichtbare, geul aan de 
zuidzijde van het onderzoeksgebied. Vooral in en langs de zuidrand van het 
Valkenburgse meer en langs de zuidgrens van het voormalige vliegveld zijn 
archeologische sporen uit de ijzertijd aangetroffen.�� Onlangs zijn ook in het 
noordelijke deel van het beoogde terrein voor de grondverbeteringsinstallatie 
archeologische resten uit de ijzertijd aangetroffen.�� Het is nog niet duidelijk 
of de daar aangetroffen sporen verband houden met een nederzetting of een 
vindplaatstype dat verband houdt met extensief gebruik (bijvoorbeeld ten 
behoeve van beweiding van het vee). 

�9  Kruidhof & Jansen 2008.
20  Van de Berg,2006.
2�  Schute & Jansen 2006.
22  Mulder �998
2�  Stichting Historisch Centrum Wassenaar �99� -�994; Marinelli �996.
24  Van Oort 2007.
25  ARCHIS-waarnemingsnummer �7294.
26  Mulder �998; Jansen in voorb. en Stichting Historisch Centrum Wassenaar �99�-�994.
27  Mondelinge mededeling drs. A.J. Tol ( Archol b.v.).
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Het onderzoeksgebied bevindt zich direct ten zuiden van de Romeinse 
Rijksgrens (de limes). In het centrum van Valkenburg heeft een castellum 
(Romeins fort) gelegen dat onderdeel uitmaakte van de verdedigingswerken 
langs deze rijksgrens, die rond 40 na Chr. zijn aangelegd. Rondom castella 
ontstonden in de regel burgerlijke nederzettingen die ook wel worden 
aangeduid als kampdorpen (vici). Eén van deze vici strekt zich ten zuiden 
van de N206 tot in het onderzoeksgebied uit. Een aantal van de AMK-
terreinen direct ten zuiden van de N206 houdt hiermee verband. Meer 
naar het noordwesten wordt, net buiten het onderzoeksgebied, een grafveld 
behorende bij een van de vici verondersteld. Dergelijke grafvelden bevinden 
zich in de regel langs doorgaande wegen. In dit geval zal dat vermoedelijk 
de limesweg (Via Militaris) betreffen, waarvan resten zijn aangetroffen direct 
ten zuiden van de N206.�� Ook op rand van de in het zuiden van het onder-
zoeksgebied aanwezige geul zijn een relatief groot aantal vindplaatsen uit de 
Romeinse tijd aangetroffen. In 2008 is op het beoogde GHHR-terrein een 
mogelijke nederzetting uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd met proefsleuven 
onderzocht.�� Uit de verspreiding van de vindplaatsen uit de ijzertijd en 
Romeinse tijd lijken deze zich te concentreren langs de aanwezige grotere 
geulsystemen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit met name opgaat 
voor de Romeinse vindplaatsen. Zo bevindt zich in het noordelijke deel 
van het beoogde GHHR-terrein een vindplaats uit vermoedelijk de ijzertijd, 
zonder dat hier aanwijzingen voor een geul met goed ontwikkelde oevers 
zijn aangetroffen.�0 Ook in het Valkenburgse meer zijn ver van de bekende 
geullopen nederzettingssporen uit de ijzertijd aangetroffen.�� 

middeleeuwen - nieuwe tijd
In de middeleeuwen lijkt er geen sprake te zijn geweest van bewoning 
in het onderzoeksgebied, met uitzondering van de versterkte boerderij of 
Havezate Zonneveldt.�� Naast deze boerderij zijn uit het onderzoeksgebied 
geen aanwijzingen voor bewoning uit de Middeleeuwen noch de Nieuw tijd 
tot de inrichting als vliegveld in het begin van de 20e eeuw bekend, met 
uitzondering van de nog aanwezige boerderijen direct ten noorden van het 
vliegveld.
Direct ten zuidwesten van het onderzoeksgebied is wel enig aardewerk 
aangetroffen dat mogelijk dateert uit de vroege middeleeuwen, maar dit 
kan evengoed Romeins materiaal betreffen.�� Uit de toponiemen op de 
historische kaarten blijkt dat het onderzoeksgebied relatief nat was (veel 
veld- en broek-toponiemen). Hierdoor ontstaat een beeld van een nat 
gebied dat vermoedelijk overheersend als weide in gebruik is geweest en 
waarschijnlijk vanaf de Middeleeuwen te nat voor bewoning was. Een 
argument tegen het bovenstaande is de grillige, blokvormige verkaveling 
van met name het noordelijke deel van het gebied (Fig. 2.4). Dergelijke 
verkavelingen dateren vaak van voor de late middeleeuwen en duiden eerder 
op een vroegmiddeleeuwse verkaveling. Indien het gebied inderdaad al in 
de vroege middeleeuwen verkaveld is geweest zal dit naar verwachting ten 
behoeve van de landbouw zijn geweest en in dat geval zal het dus relatief 
droog hebben gelegen. 

28  O.a. Lenselink �990.
29   Hoofdstuk � dit rapport: vindplaats �.
�0   Hoofdstuk � dit rapport: vindplaats 2 en mondelinge mededeling drs. A.J. Tol ( Archol b.v.).
��  ARCHIS-waarnemingsnummer 46097.
�2   Monumentnummer 2970. De exacte ligging lijkt overigens niet overeen te komen met de 

ligging van het AMK-terrein (zie ook Schute & Jansen 2007).
��  Mulder �998.
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2.2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de geologische ontwikkeling en de bekende archeologische 
vindplaatsen is op verschillende schaalniveaus een archeologische 
verwachting ten aanzien van het onderzoeksgebied uitgesproken. Al 
deze verwachtingen blijven qua zeggingskracht beperkt, aangezien voor 
het opgehoogde deel van het vliegveld geen of nauwelijks betrouwbare 
geologische en of bodemkundige informatie voorhanden is en het AHN 
hierover ook geen uitsluitsel kan verschaffen. Het blijft daarom een 
kwestie van extrapolatie en expert judgement. Het voert te ver om in detail 
in te gaan op de verschillende verwachtingsmodellen die voor het onder-
zoeksgebied zijn opgesteld. Voor het hier gepresenteerde onderzoek is 
het door Hazenberg Archeologie opgestelde verwachtingsmodel als basis 
gehanteerd.�� In het masterplan is deze verwachting enigszins aangepast 
op basis van de uitkomsten van het onderzoek op het toekomstige GHHR-
terrein. Hierin wordt het onderzoeksgebied onderverdeeld in een aantal ver-
wachtingszones (Fig. 2.5). Deze verwachtingszone betreffen:

I.  Het noordoostelijke deel: hier bevinden zich oeverafzettingen van de 
Oude Rijn, met daarop met name vindplaatsen die verband houden 
met de limes. Dit betreffen naast militaire vindplaatsen (bijvoorbeeld 
de limesweg, wachtposten, e.d.) ook burgerlijke nederzettingen en 
grafvelden. De verwachting is dat ook buiten de al bekende vindplaatsen 
uit de Romeinse tijd, die veelal als monumentterrein op de AMK zijn 
opgenomen, nog meer van dergelijke vindplaatsen in de ondergrond 
aanwezig zijn. Voor vindplaatsen uit met name de Romeinse tijd geldt 
voor deze zone een hoge trefkans.

II. Het noordwestelijke deel: in deze zone bevindt zich jong duinzand 
waarop bewoning vanaf de late middeleeuwen mogelijk is geweest. 
Mogelijk bevinden zich in de ondergrond oudere overstoven niveaus 
waarop bewoning vanaf de bronstijd mogelijk is (in welk geval er sprake 
is van Oude Duinen of strandwallen). Tot op heden zijn van deze zones 
echter geen strandwallen bekend. In het verwachtingsmodel wordt aan 
deze zone een hoge trefkans toebedeeld.

 
III. Het zuidwestelijke deel: in deze zone worden strandwallen en 

strandvlakten verwacht. Indien intacte strandwallen aanwezig zijn, 
geldt hiervoor een hoge verwachting voor bewoningssporen vanaf 
het neolithicum. Het door RAAP uitgevoerde booronderzoek in de 
Ommedijksche polder direct ten zuidwesten van het Valkenburgse meer 
doet vermoeden dat de grens vanaf waar intacte strandwallen aanwezig 
zijn, zuidelijker ligt dan het tot nog toe bestaande beeld.�� Het is de 
vraag of binnen het onderzoeksgebied sprake is van intacte strandwallen. 
Indien geen sprake is van intacte strandwallen dient de archeologische 
verwachting voor deze zone, met name voor prehistorische vindplaatsen, 
aangepast te worden. 

 
IV. Het centrale gebied: in het centrale deel van het gebied werd in 

eerste instantie verondersteld dat er overwegend sprake zou zijn van 
komafzettingen met een lage trefkans. Het onderzoek op het GHHR-

�4  Van Oort e.a. 2007.
�5  Jansen in voorbereiding.



Figuur 2.4. 
Uitsnede van de kadastrale minuut uit circa 1830 (www.watwaswaar.nl).
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Figuur 4. Uitsnede van de kadastale minuut uit 1830 (www.watwaswaar.nl).
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Figuur 5. Overzicht van de boringen.



Figuur 2.5. 
Boorpuntenkaart met verwachtingszones. 
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terrein heeft aangetoond dat hier sprake is van een grotere geul met 
oeverwallen in het zuidwestelijke deel van dit deelgebied en smallere 
geulen (kreekjes) in het noordoostelijke deel. Tussen deze smallere 
geulen is sprake van zandige oever- of plaatafzettingen. Op deze smalle 
zandvoorkomens zijn wel enkele archeologische sporen aangetroffen 
en een lichte strooiing van archeologisch materiaal (met name 
handgevormd aardewerk). Op basis van deze resultaten dient de trefkans 
voor met name de oeverzones langs de geul in het zuidwestelijke deel 
van het centrale gebied naar boven toe bijgesteld te worden. Voor deze 
landschappelijke eenheid geldt gezien het aangetroffen materiaal en het 
feit dat het potentiële archeologische profiel zich ondiep in de bodem 
bevindt een middelhoge tot hoge trefkans op vindplaatsen vanaf de (late) 
ijzertijd. 

2.2.5 Onderzoeksvragen

Op basis van het bureauonderzoek en de hiermee samenhangende 
archeologische verwachting is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd 
die met een gericht booronderzoek te beantwoorden zijn. Deze vragen 
ten behoeve van het nader in kaart brengen van de landschappelijke 
complexiteit van het gebied betreffen:

• Welke landschappelijke eenheden zijn te onderscheiden en wat is hun 
begrenzing in horizontale en verticale zin?

• In welke afzettingsmilieu (nat/droog; zoet/zout) zijn deze landschap-
pelijke eenheden gevormd en wat zegt dit over de bewoningsmogelijkhe-
den? 

• In welke mate zijn de landschappelijke eenheden verstoord door 
menselijke handelen en/of natuurlijke erosie?

• Is er sprake van voormalige Rijngeulen in het gebied en zo ja wat is de 
(relatieve) datering?

• Wat is de verbreiding van de oevers langs de aanwezige geulen? 
• Zijn er overstoven niveaus in het duinzand aanwezig? 
• Geven de resultaten van het booronderzoek aanleiding tot aanpassing 

van het verwachtingsmodel? 

2.3 Geoarcheologisch booronderzoek

2.3.1 Methode

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is conform het PvA 
in eerste instantie een aantal boringen in raaien haaks op de verwachte 
oriëntatie van de verschillende landschappelijke eenheden gezet. In deze 
eerste fase zijn in totaal �22 boringen gezet verdeeld over zeven raaien met 
een boorafstand binnen de raaien van circa 50 m. In de tweede fase zijn 
een aantal (delen) van deze raaien verlengd en/of verdicht om beter inzicht 
te krijgen in de aard en begrenzing van de landschappelijke eenheden. 
Ook zijn drie nieuwe raaien gezet. In de tweede fase zijn ��3 boringen 
gezet. Figuur 2.5 geeft een overzicht van de gezette boringen per fase en de 
boringen van eerdere archeologische onderzoeken.�� 
Het gehanteerde boorgrid is niet geschikt om archeologische vindplaatsen 
in kaart te brengen. Hiertoe dient een systematisch boor- of proefsleu-

�6  Voor de individuele boorstaten zie bijlage 2.



26 Slibdepot Valkenburg

vengrid gehanteerd te worden waarbij de verwachte omvang en prospec-
tiekenmerken van de eventuele vindplaatsen bepalend zijn voor de meest 
efficiënte methode.��

Er is geboord tot maximaal 7,0 m onder maaiveld met een Edelmanboor 
met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. 
De boringen zijn zoveel mogelijk doorgezet tot in een min of meer vast 
zandpakket. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5�04 beschreven.�� 
Voorafgaande aan het booronderzoek zijn door T&A Survey BV alle 
boorlocaties uitgezet met een GPS en onderzocht op het voorkomen van 
explosieven. Van alle boringen is de hoogte herleid van het AHN. Het 
opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, 
bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). Er zijn geen monsters gezeefd.
In enkele boringen zijn schelp(rest)en aangetroffen. Deze zijn voor zover 
mogelijk in het veld gedetermineerd. Een aantal monsters is meegenomen 
voor meer specialistische determinatie. Deze monsters zijn voor een deel 
door dhr. W. Kuijper, werkzaam bij de Universiteit Leiden, geanalyseerd. 
Het overige deel is door dhr. drs. I.A. Schute, werkzaam als senior-
archeoloog bij RAAP, gedetermineerd (zie ook tabel 2.�).

Voor de analyse van de landschappelijke ontwikkeling van het gebied zijn 
alle beschikbare boringen meegenomen. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat de boringen die gezet zijn ten behoeve van het archeologische onderzoek 
op de Van Egmond locaties, niet digitaal beschikbaar zijn. Deze boringen 
zijn alleen bekeken op het voorkomen van een afwijkende bodemopbouw 
ten opzichte van het overige deel van het onderzoeksgebied. 

2.3.2 Resultaten

Genese
Op basis van de verschillende booronderzoeken en proefsleuven is een 
meer gedetailleerd beeld verkregen van de ontstaansgeschiedenis en de 
bewoningsmogelijkheden van het onderzoeksgebied. Het onderzoeksge-
bied voor zover onderzocht, bevindt zich volledig in de lagune of delta van 
de Oude Rijn. Er zijn dan ook geen strandwallen en duinen aangetroffen, 
noch is sprake van (dikke) pakketten Hollandveen dat duidt op langdurige 
veenvorming (zoals bekend is van de van mariene invloed afgesloten 
strandvlaktes in het Zuid-Hollandse kustgebied). Het gebied heeft dus min 
of meer continu onder invloed van mariene en/of fluviatiele inwerking 
gestaan. Feitelijk kan worden gesteld dat vanaf de vorming van de Oude 
Rijn, rond 4400 voor Chr. sprake is geweest van (sub)continue sedimentatie 
en erosie. 

Binnen het in de loop van circa 5000 jaar gevormde pakket zijn wel 
duidelijk faciesverschillen te onderscheiden. In algemene zin is sprake van 
een fining-upwards sequentie. De natuurlijke bodemopbouw bestaat van 
beneden naar boven uit zwak tot matig siltig, zeer tot matig fijn, kalkrijk 
zand. Naar boven toe neemt het aantal (humeuze) kleilagen geleidelijk toe 

�7  Tol e.a. 2004.
�8  Nederlands Normalisatie-instituut �989.
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en gaat het profiel over in humeuze, sterk tot uiterst siltige klei met een 
naar boven afnemende hoeveelheid zandlagen. Vanaf circa �,0 m onder 
maaiveld (hier wordt het oorspronkelijke maaiveld bedoeld, van voor het 
aanbrengen van de ophoging) wordt de klei compacter, steviger en verdwijnt 
de gelaagdheid. In deze compactere klei komen lokaal meerdere vegetatieni-
veaus voor. De top van dit compacte pakket is doorgaans kalkloos. Op deze 
compacte klei komt lokaal een meer zandig, kalkrijk, licht gerijpt pakket 
voor dat deels in de bouwvoor is opgenomen of weer is afgedekt door een 
sterk siltige kleilaag. In een deel van de boringen ontbreekt de compactere 
kleilaag en bestaat het hele bodemprofiel uit niet of nauwelijks gerijpte 
afzettingen. 

Boornr. Diepte in cm -Mv milieu Soort Aantal Determinatie

�� 270-295 zoet Gewone schijfhoren ca. �0 IS

 landslak Mostonnetje 2 IS

 zoet/brak Ovale poelslak ca. 50 IS

 zoet Vijverpluimdrager ca. 50 IS

 zoet/brak Grote diepslak ca. 50 IS

 zoet Erwtenmossel 4 IS

 landslak Huisjesslak ca. 5 IS

 zoet/brak/zout Mosselkreeftjes tientallen IS

25 �70-200 zoet Posthoornslak onbepaald veld

�5 �55-�80 zoet Gewone poelslak onbepaald veld

66 65-85 zoet Vijverpluimdrager onbepaald veld

84 70-�20 zoet Grote diepslak onbepaald veld

 �50-�60 zoet Vijverpluimdrager onbepaald veld

�24 ��5 landslak Heesterslak � fragment WK

 landslak Plompe dwergslak � en � fragmenten WK

 landslak Haarslak � WK

 landslak Glansslak � fragment WK

 landslak Barnsteenslak � fragment WK

 landslak Fraaie jachthorenslak 2 WK

 250 zoet Poelslak � fragment WK

�26 �65 zoet Barnsteenslak � WK

�28 �05 landslak Gewone tuinslak � WK

 �70-�85 landslak Barnsteenslak 4 WK

��� 225 zout/brak kokkel � fragment WK

��� 90-��0 zoet Grote diepslak onbepaald veld

�62 250 zoet Vijverpluimdrager � WK

�75 225-240 zoet Vijverpluimdrager ca. 7 IS

229 285 zoet/brak Grote diepslak 2 IS

�00� 2�5 zoet Grote diepslak en 
Vijverpluimdrager

onbepaald veld

In het onderzoek van Lenselink zijn enkele laklagen of venige kleilagen 
gedateerd met de C�4-methode. Hoewel dit dateringen betreffen van een 
boring gezet buiten het onderzoeksgebied lijkt het gezien de boorbeschrij-
ving om dezelfde (lak)lagen te gaan als de lagen die in het onderzoeksgebied 
zijn aangetroffen. De laklagen kunnen rond 3000 BP (circa �250 v. Chr.) 
gedateerd worden. De top van de gelaagde afzettingen die onder de kwelder-
afzettingen voorkomen is gedateerd rond 3300 BP (circa �600 v. Chr.).��

Bovenstaande profielopbouw duidt op de verlanding van het estuarium van 
de Oude Rijn. De onderste zandige lagen zijn vermoedelijk gevormd in 

�9  Lenselink �988.

Tabel 2.1. 
Determinatielijst aangetroffen schel-
pen. In de kolom determinatie de 
personen die betreffende monster 
gedetermineerd hebben (IS= drs. I.A. 
Schute, WK = W. Kuijper, veld = in het 
veld gedetermineerd).
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een meer marien milieu terwijl de hoger in het profiel gelegen humeuze 
kleilagen in een meer fluviatiel milieu gevormd zijn. Op basis van de 
aangetroffen schelpen is dit onderscheid echter nauwelijks te maken. Het 
merendeel van de aangetroffen determineerbare schelpen is afkomstig uit 
geulvullingen en duiden op een zoet tot licht brak milieu. Uit de top van de 
natuurlijke afzettingen zijn met name landslakken aangetroffen (tabel 2.�). 
Dit duidt op een droog milieu na afzetting.

In de top van de verlandingssequentie is sprake van één of meerdere 
niveaus die duiden op stilstandfasen in de sedimentatie (dunne veenlagen 
en laklagen). Hierbij valt op dat in het westelijke deel van het onderzoeks-
gebied sprake is van een oudere verlandingsfase die gekenmerkt wordt 
door een dunne veenlaag (Fig. 2.6). De grotere ouderdom van dit deel van 
het estuarium blijkt ook uit het feit dat het ‘vaste’ zand hier gemiddeld iets 
dieper zit, hetgeen mogelijk te relateren is aan de zeespiegelstijging. Boven 
de veenlaag is nog sprake van kom- of kwelderklei met in de top een laklaag 
die ook in het overige deel van het gebied is aangetroffen. De aanwezigheid 
van laklagen en een meer compacte klei duidt op een inter- of supra-
getijdenafzettingsmilieu. Dit in tegenstelling tot de onderliggende (sterk) 
gelaagde slappere sedimenten, die vermoedelijk in een sub- of inter-getij-
denafzettingsmilieu zijn gevormd, hetgeen het beeld van een verlandend 
estuarium bevestigt. De aanwezigheid van goed bewaarde plantenresten in 
deze afzettingen duidt op een zoet milieu.�0 In verschillende boringen is 
relatief veel hout in geulachtige sedimenten aangetroffen. Het voorkomen 
van dergelijke hoeveelheden hout wijst eveneens op een overwegend zoet 
afzettingsmilieu. 
Deze bovenste laag kwelder- of komafzettingen lijken te zijn afgezet vanuit 
enkele grote en verschillende kleinere geulen (voorbeelden van dergelijke 
geulen zijn te zien in de figuren 2.6 en 2.7). Alleen de grotere geulen 
zijn min of meer door het gebied te volgen en zijn aangegeven op figuur 
2.8. De smallere geulen zijn niet eenduidig te volgen door het gebied en 
daarom ook niet op kaart aangegeven. De buiten het onderzochte gebied 
aangegeven geullopen zijn herleid van het AHN. Op basis van de boringen 
is het moeilijk om te bepalen vanaf welk niveau de geulen zich hebben 
ingesneden. De geulen kenmerken zich met name door een meer kleiige 
bodemopbouw, een grotere diepte waarop het (vaste) zand zich bevindt en 
het ontbreken van stevigere kwelder- of komafzettingen. In enkele gevallen, 
bijvoorbeeld ter hoogte van profiel A (Fig. 2.6) is het duidelijk dat de geul 
is ontstaan na de vorming van de kwelderafzettingen waarin meerdere 
laklagen aanwezig zijn. De laklagen zijn namelijk niet tot in de oevers van 
de geul te herleiden noch naar een venige geulvulling. De geulafzettingen 
in het noordelijke deel van profiel B – B’ (Fig. 2.7) lijken te dateren van 
voor de fase van vorming van de laklagen. Het is echter niet uit te sluiten 
dat de in de geul aangetroffen laklaag een jongere stilstandfase in de 
sedimentatie representeert. Hierdoor kunnen de verschillende geulen niet 
op stratigrafische gronden ten opzichte van elkaar gedateerd worden. Omdat 
ook diagnostisch (scherf)materiaal uit de geulen ontbreekt, is het eveneens 
niet mogelijk op grond hiervan de geulen (relatief) te dateren. Met C�4-
dateringen kan de eindfase van de geulen eventueel wel gedateerd worden. 
Op basis van het voorkomen van archeologisch materiaal boven en/of in de 
top van de geulvullingen blijkt dat de geulen ten tijde van de bewoning ter 

40  Hijma e.a. 2009.
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plaatse al grotendeels verland waren. Dit geldt met name voor de bredere 
geul in het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied. 
Ter hoogte van en langs de aanwezige geulen lijkt sprake te zijn van 
meer zandige afzettingen in de top van het natuurlijke bodemprofiel. 
Deze zandige (oever)afzettingen, bestaande uit zandige klei of sterk siltig 
zand, kenmerken zich door sporen van rijping (verbruining als gevolg van 
de aanwezigheid van geoxideerd ijzer en mangaan). Het pakket zandig 
materiaal is in de regel niet meer dan 50 à 75 cm dik. Deze zandige 
afzettingen lijken op meerdere niveaus in de bodem voor te komen; zowel 
boven als beneden een niveau met één of meerdere dunne laklagen. Dit 
duidt op meerdere perioden van vorming van deze zandige afzettingen. Het 
pakket met zandige afzettingen gaat doorgaans naar beneden toe abrupt 
over naar humeuze sterk siltige klei of naar humeuze al dan niet gelaagde 
sterk siltige klei die wordt geïnterpreteerd als de top van de kwelder- of 
estuariene-afzettingen. In de top van dit pakket zijn vaak een of meerdere 
laklagen aanwezig. De top van deze kwelderafzettingen is doorgaans 
kalkloos.

Op basis van het booronderzoek lijkt er een relatie te bestaan tussen het 
voorkomen van deze zandige afzettingen en de aanwezigheid van geulen. 
Op basis hiervan wordt verondersteld dat het oeverafzettingen betreffen. 
Deze zandige (oever)afzettingen komen ook verder van de grotere geulen 
voor (Fig. 2.8). Dit duidt vermoedelijk op de aanwezigheid van een verder en 
fijner vertakt geulsystemen. 
Uit het in 2008 uitgevoerd proefsleuvenonderzoek komt een beeld van 
zandige platen/zones gescheiden door smalle ondiepe met humeuze klei of 
venig materiaal opgevulde depressies naar voren. Ook in de boringen zijn 
verspreid door het onderzoeksgebied venige (geul)vulling aangetroffen in de 
directe omgeving van boringen met zandig (oever)afzettingen. 
Op basis hiervan wordt aangenomen dat het beeld uit de proefsleuven, te 
weten een fijn vertakt geulsysteem met tussen gelegen zandige afzettingen 
ook in de rest van het onderzoeksgebied, buiten de grotere geulsystemen, 
aanwezig zal zijn. Het blijft onduidelijk wat de exacte aard van de 
aangetroffen zandige afzettingen betreft. Gezien de geringe diepte tot waar 
de zandige afzettingen reiken, lijkt er niet echt sprake van kronkelwaarden 
die ontstaan zijn als gevolg van het meanderen van de waterlopen. De 
afzettingen in een kronkelwaard kennen in de regel een fining-upwards 
sequentie. Hiervan is in het onderzoeksgebied geen sprake. Onder de 
zandige afzettingen bevinden zich humeuze kwelder- en/of lagunaire 
afzettingen. 

In het noordoosten van het onderzoeksgebied zijn aanwijzingen voor 
natuurlijke erosie aangetroffen (figuren 2.7 en 2.9). In verschillende 
boringen is direct onder de bouwvoor zand aangetroffen met veel schelp-
fragmenten. Met de vorming van dit zandpakket lijken de onderliggende 
afzettingen in meer of minder mate geërodeerd te zijn. In het zand 
komen sporadisch kleilagen voor. Dit duidt op een natuurlijke oorsprong, 
al dient opgemerkt te worden dat het zand qua samenstelling niet of 
nauwelijks afwijkt van het in de drainage sleuven aangetroffen materiaal. 
Indien het natuurlijk zand betreft houdt dit mogelijk verband met de 
oeverwaldoorbraken van de Oude Rijn in de loop van de Romeinse tijd. 
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Deze overstromingen zijn vastgesteld bij opgravingen van een deel van 
de Romeinse limesweg ter hoogte van de N206.�� In de beschrijving van 
de bodemopbouw van de opgravingen van Valkenburg Markveld is ook 
sprake van een zandig afdekkend pakket.�� Onduidelijk is of dit zand 
toegeschreven wordt aan Romeinse overstromingen of aan overstromingen 
in de Middeleeuwen. Opvallend is dat in het noordoosten van het onder-
zoeksgebied geen duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 
bredere aaneengesloten zone met oeverafzettingen van de Oude Rijn zijn 
aangetroffen. 

Bewoning
Hoewel het niet de doelstelling van het onderzoek was, zijn de boringen 
wel gecontroleerd op het voorkomen van archeologisch materiaal. Gezien 
het beperkte aantal boringen kunnen aan het al of niet voorkomen van 
materiaal in de zin van het voorkomen van vindplaatsen geen conclusies 
worden verbonden. Op basis van de verspreiding van het materiaal in 
horizontale en verticale zin kan het aangetroffen materiaal echter wel in 
algemene zin gebruikt worden om de archeologische verwachting nader te 
specificeren. 
In de boringen zijn verspreid over het gebied archeologische indicatoren 
aangetroffen (bot, verbrand bot, houtskool, puin, fosfaat en aardewerk). Het 
aangetroffen aardewerk dat mogelijk verband houdt met archeologische 
vindplaatsen in het gebied, betreft handgevormd organisch gemagerd 
materiaal dat zowel gedateerd kan worden in de ijzertijd als in de Romeinse 
tijd (tabel 2.2). De boringen met archeologische indicatoren bevinden zich 
met name in de directe omgeving van de brede geul in het zuidwesten van 
het gebied. Mogelijk houden de indicatoren verband met de ten noorden 
hiervan aangetroffen nederzetting die dateert uit de vroeg ijzertijd tot 
grofweg het begin van de Romeinse tijd. In deze zone is ook in relatief 
veel boringen handgevormd aardewerk aangetroffen. Echter ook verspreid 
door het gebied komt in verschillende boringen handgevormd aardewerk 
voor, ook buiten de directe omgeving van de grotere geulsystemen (Fig. 
2.8). Dit materiaal is op meerdere stratigrafisch van elkaar gescheiden 
niveaus aangetroffen. Dit gegeven bevestigt het beeld van de proefsleuven, 
waaruit blijkt dat er sprake is van het verspreid voorkomen van zones met 
archeologisch materiaal en grondsporen. De concentraties archeologische 
sporen en materiaal lijken samen te vallen met het voorkomen van zandige 
(oever)afzettingen. Vermoedelijk vormden deze zones drogere delen in het 
deltalandschap (de aangetroffen sporen van rijping duiden hier ook op). 

De resultaten van de tot nog toe op het vliegveld uitgevoerde onderzoeken, 
tezamen met de reeds bekende vindplaatsen uit de directe omgeving doen 
vermoeden dat met name in de (late) ijzertijd en Romeinse tijd op grote 
schaal gebruik is gemaakt van het landschap. 

Op basis van het aantreffen van twee stratigrafisch gescheiden niveaus 
van zandige afzettingen en het feit dat bij de proefsleuven en bij 
het booronderzoek op meerdere niveaus archeologisch materiaal is 
aangetroffen, wordt geconcludeerd dat op meerdere niveaus sprake kan 

4�  Lenselink,�998.
42  Lenselink,�998.
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zijn van archeologische resten. Vooralsnog zijn alleen aanwijzingen voor 
bewoningssporen in de bovenste meter van de natuurlijke afzettingen 
aangetroffen. Het booronderzoek is te beperkt geweest om hier in meer 
detail uitspraken over te kunnen doen. 

Verstoringen
Verspreid over het gebied komen diepere bodemverstoringen voor. Dit 
betreft met name zandig gevulde bodemverstoringen die waarschijnlijk 
verband houden met de aanwezige drainage op het terrein. In een groot 
deel van de boringen is het onduidelijk of de oorspronkelijke bouwvoor 
nog aanwezig is. Dit komt doordat het ophogingspakket qua kleur en 
lithologische samenstelling niet veel afwijkt van de bouwvoor. Op basis 
van de boringen en het proefsleuvenonderzoek lijkt de bodem redelijk 
intact te zijn. De belangrijkste verstoring betreft de drainagesleuven die 
globaal om de 8 m lijken te liggen. Het is voorstelbaar dat onder de huidige 
landingsbanen en hangaars de mate van verstoring groter is. In het centrale 
deel van het gebied, met name in de nabijheid van de landingsbanen 
is sprake van een vrij dik ophogingspakket, van soms meer dan �,0 m. 
Hoewel de onderliggende natuurlijke afzettingen nog intact aanwezig 
lijken, is er wel sprake van indirecte verstoring. Deze indirecte verstoring 
betreft naast het optreden van samendrukking ook het verkleuren van de 
bodem. In enkele boringen bleek de top van de natuurlijke bodem volledig 
gereduceerd. Dergelijke reductieverschijnselen ontstaan als gevolg van 
het verstikken van de bodem, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een 
niet luchtdoorlatende ophoging of afdekking.43 Het effect van deze vorm 
van indirecte verstoring is dat de eventuele grondsporen geheel kunnen 
verdwijnen, waardoor alleen de vondsten nog overblijven. De archeologische 
waarde van een eventuele vindplaats wordt hierdoor ernstig verminderd. De 
mate waarin dit fenomeen is opgetreden in het onderzoeksgebied is op basis 
van het nu uitgevoerde booronderzoek niet vast te stellen.

4�  Onder stelconplaten treedt dit verschijnsel ook op; zie Huisman, 2006.

Boornr.
Diepte cm 
-Mv

N Materiaal
Archis-
code

magering
Datering 
(begin)

Datering 
(eind)

Opmerkingen

25 0-50 � KER AWH organisch IJZ ROM  

�� 90 � KER AWH  IJZ ROM fragmentarisch, niet verzameld

54 40 � KER AWH  IJZ ROM  

6�  ��0 � KER AWH organisch IJZ ROM  

78  40 � KER AWH  IJZ ROM  

��5 0-50 � KER ROOD  LMEB NTC Roodbakkend geglazuurd, niet verzameld

��6 70 � KER AWH organisch IJZ ROM  

�24 60 � KER AWH  IJZ ROM fragmentarisch, niet verzameld

��8 50-70 � KER ROOD  LMEB NTC Roodbakkend geglazuurd, niet verzameld

�60 20-60 � KER ROOD  LMEB NTC Roodbakkend geglazuurd, niet verzameld

�94 �5 � BOT     Verbrand bot

�95 �5 � KER ROOD  LMEB NTC Roodbakkend geglazuurd,

�98 0-20 � KER ROOD  LMEB NTC Roodbakkend geglazuurd, niet verzameld

20� 95 � KER AWH  IJZ ROM  

207 �00 � KER AWH  IJZ ROM fragmentarisch, sterk vergaan, niet verzameld

�004 25 5 KER AWH organisch IJZ ROM  

Tabel 2.2. 
Vondstenlijst.
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2.4 Conclusie en aanbevelingen

2.4.1 Conclusies

Algemeen 
Het geoarcheologische booronderzoek heeft een meer gedetailleerd beeld 
opgeleverd van de genetische opbouw van het onderzoeksgebied en 
de bewoningsmogelijkheden ervan. Feitelijk bevindt het gehele onder-
zoeksgebied zich in het voormalige Oude Rijn-estuarium. Duin- en 
strandafzettingen zijn niet aangetroffen noch afzettingen die duiden op 
meanderende rivieren. De aangetroffen afzettingen zijn onder invloed 
van het getij gevormd. Dit estuarium is in de loop van de tijd, tussen circa 
4400 voor Chr. en circa �000 na Chr. volledig verland. Uit de boringen 
blijkt dat de onderste estuariene afzettingen gevormd zijn in een sub- of 
inter-getijdenmilieu. De jongste afzettingen lijken meer in een inter- of 
supra-getijdenmilieu gevormd te zijn. Opvallend is dat uit de aangetroffen 
schelpresten het beeld ontstaat van een zoet tot licht brak afzettingsmilieu, 
ook op de diepere niveaus. Op basis van de bestaande geologische kaarten 
van het gebied gold de verwachting dat zeker de oudere, dieper gelegen 
sedimenten in een mariene omgeving gevormd waren. In de top van de 
natuurlijke afzettingen, tot circa �,0 m onder het oorspronkelijke maaiveld, 
komen meer gerijpte afzettingen voor, die vermoedelijk in een supra-
getijdenmilieu gevormd zijn. Binnen deze gerijpte afzettingen komen lokaal 
zandige afzettingen voor. Het voorkomen van deze zandige afzettingen lijkt 
verband te houden met de aangetroffen archeologische indicatoren. Uit 
de reeds uitgevoerde proefsleuven komt deze relatie eveneens naar voren. 
Deze zandige afzettingen lijken zich te concentreren langs enkele grotere 
geulen, waardoor het beeld van oeverachtige afzettingen ontstaat. Echter ook 
buiten de grotere door het gebied te vervolgen geulen is lokaal sprake van 
het voorkomen van dergelijke zandige afzettingen, en is in enkele boringen 
handgevormd aardewerk aangetroffen. Verondersteld wordt daarom dat de 
bovenste, jongste afzettingen zijn gevormd vanuit een stelsel van grotere en 
kleinere geulen en dat op de oevers langs deze geulen bewoning mogelijk 
is geweest. Uit het onderzoek blijkt dat dergelijke zandige oevers op zeker 
twee niveaus in het gebied voorkomen, wat ook voor het aangetroffen 
handgevormde aardewerk geldt. Er is kortom sprake van een complex en 
gelaagd landschap waarin binnen de bovenste meter sprake is van minimaal 
twee bewoonbare niveaus. Deze twee niveaus hoeven echter niet over het 
gehele gebied aanwezig te zijn. 

Uit de boringen en de proefsleuven op het GHHR-terrein valt af te leiden 
dat in het onderzoeksgebied sprake is van een langzaam verlandend 
estuarium. Tussen circa 2000 en �000 v. Chr is het gebied drooggevallen 
en geschikt geworden voor (continue) bewoning. Er zijn geen aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van strandwallen en/of oude duinen aangetroffen 
waarop al vanaf het neolithicum bewoning mogelijk was. In het onderzoeks-
gebied kunnen op basis van het booronderzoek bewoningssporen vanaf de 
bronstijd verwacht worden. Waarschijnlijk was het onderzoeksgebied pas 
vanaf de late bronstijd geschikt voor continue bewoning.
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Uit de boringen blijkt dat alleen in het noordoostelijke deel van het gebied 
mogelijk sprake is van lokale erosie. Deze erosie houdt mogelijk verband 
met overstromingen van de Rijn die in de loop van de Romeinse tijd of in 
de middeleeuwen hebben plaatsgevonden. Het is echter niet uitgesloten dat 
het aangetroffen zandige pakket geen jongere kwelderafzettingen betreft 
maar antropogeen van aard is en dat er dus geen sprake is van natuurlijke 
erosie. In de boringen was dit niet met zekerheid vast te stellen. 
Buiten de verstoringen als gevolg van de aanleg van de drainage lijkt 
de bodem redelijk intact. Mogelijk is in een deel van het gebied de 
oorspronkelijke bouwvoor deels verdwenen, hetgeen eveneens uit de onder-
zoeksgegevens van het GHHR-terrein blijkt.�� 

Beantwoording onderzoeksvragen 

-  Welke landschappelijke eenheden zijn te onderscheiden en wat is hun 

begrenzing in horizontale en verticale zin? 
In het gebied is sprake van estuariene afzettingen die een fining-upward 
vertonen. In de bovenste meter van de natuurlijke afzettingen is sprake 
van afzettingen in een inter- of supra-getijdenmilieu. Deze jongste 
afzettingen lijken gevormd vanuit verschillende bredere en smallere geulen, 
waarbij langs de geulen meer zandige afzettingen gevormd zijn. In het 
noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied lijken ook overstromingsaf-
zettingen van de Oude Rijn aanwezig. 

-  In welke afzettingsmilieu (nat/droog; zoet/zout) zijn deze landschappelijke 

eenheden gevormd en wat zegt dit over de bewoningsmogelijkheden? 
Opvallend is dat de aangetroffen schelpresten duiden op een zoet tot 
licht brak afzettingsmilieu. Dit geldt voor het hele onderzochte deel van 
het bodemprofiel (tot circa 3 à 4 m onder maaiveld). Zoals hierboven 
beschreven zijn de bovenste natuurlijke afzettingen in een relatief 
droog milieu gevormd. Deze afzettingen vertonen sporen van rijping en 
onderscheiden zich door het voorkomen van vegetatiehorizonten. Het feit 
dat deze jongste afzettingen onder droge omstandigheden zijn ontwikkeld 
duidt op mogelijkheden voor bewoning. Dit wordt bevestigd door het 
aantreffen van archeologische indicatoren in dit pakket. Naar beneden toe 
worden de afzettingen slapper en meer gelaagd. Dit duidt op een sub- of 
inter-getijdenmilieu, hetgeen betekent dat deze afzettingen ongeschikt zijn 
geweest voor bewoning. 

- In welke mate zijn de landschappelijke eenheden verstoord door menselijke 

handelen en/of natuurlijke erosie? 
In het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied lijkt sprake te zijn van 
lokale erosie. Dit betreft vermoedelijk erosie als gevolg van oeverdoorbraken 
van de Rijn. Dergelijke oeverdoorbraken zijn bekend uit de Romeinse 
tijd direct ten noordoosten van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de 
huidige N206. De antropogene verstoringen lijken zich te beperken tot het 
lokaal verwijderen van de bouwvoor, de aanleg van kabels en leidingen en 
drainagesleuven. Dit laatste lijkt de belangrijkste bodemverstoring te zijn, 
al is de mate van verstoring onder de landingsbanen en huidige bebouwing 
onbekend. Ook is niet bekend in welke mate de eventuele archeologische 

44  Zie hoofdstuk �, dit rapport.
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sporen zijn aangetast als gevolg van het aanbrengen van de ophoging ter 
plaatse van de landingsbanen. 

-  Is er sprake van voormalige Rijngeulen in het gebied en zo ja wat is de 

(relatieve) datering?

In het gebied is sprake van meerdere fluviatiele geulen. Deze houden 
logischerwijs verband met de activiteit van de Oude Rijn. Het onderzoek 
heeft onvoldoende informatie opgeleverd om uitspraken over de (relatieve) 
ouderdom van de geul te doen. Het lijkt er echter op dat de bredere in 
het zuidwestelijke deel van het gebied aanwezige geul(en) ten tijde van 
de bewoning al grotendeels verland waren. Dit houdt in dat in de ijzertijd 
en/of de Romeinse tijd al geen sprake meer lijkt geweest te zijn van brede, 
watervoerende geulen.

-  Wat is de verbreiding van de oevers langs de aanwezige geulen? 
In het gebied komt verspreid zandig oeverachtig sediment voor. Er lijkt een 
relatie te bestaan met de aangetroffen geulen. Echter maar een beperkt deel 
van de aangetroffen geulen is op basis van de boringen eenduidig door het 
onderzoeksgebied te volgen. In algemene zin lijkt de verbreiding van de 
zandige afzettingen langs de bredere geullopen in de orde van meer dan 
�00 meter te liggen.

-  Zijn er overstoven niveaus in het duinzand aanwezig? 

In de boringen zijn geen aanwijzingen voor duinzand aangetroffen. Ook is 
er geen sprake van overstoven estuariene-afzettingen.

-  Geven de resultaten van het booronderzoek aanleiding tot aanpassing van het 

verwachtingsmodel?

Het booronderzoek heeft aangetoond dat in het gebied feitelijk sprake is 
van een uniforme bodemopbouw, met weliswaar lokaal verschillen. Deze 
verschillen in bodemopbouw komen echter op een dusdanig lokaal niveau 
voor dat met de huidige gegevens van de verschillende boor- en proefsleu-
venonderzoeken geen differentiatie in ruimtelijke zin mogelijk is. Feitelijk 
geldt dat de zandige oeverachtige afzettingen een hogere verwachting 
hebben dan de meer kleiige kom- of kwelderafzettingen. Desgewenst kan 
aan de randzones van de bredere geulsystemen een hogere verwachting voor 
nederzettingen worden toegekend, aangezien de zandige afzettingen hier 
meer ontwikkeld lijken te zijn. Wel heeft het booronderzoek aangetoond dat 
het gebied tot in de bronstijd vermoedelijk te nat was voor bewoning. Pas 
na �600 v. Chr. lijken de eerste supra-getijde-afzettingen gevormd en kan 
in het gebied sprake zijn geweest van bewoning. Eventuele bewoning in het 
neolithicum en de bronstijd zal op de strandwallen hebben plaatsgevonden. 
Strandwallen zijn echter niet in het gebied aangetroffen. De kans op neder-
zettingssporen uit deze periode wordt dan ook gering geacht. Wel kunnen 
kleinere vis of jachtkampjes uit het neolithicum en/of de bronstijd verwacht 
worden. 

2.4.2 Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen in de niet verstoorde 
delen van het onderzoeksgebied archeologische resten verwacht worden. 
Gezien de vermoedelijke relatie met het voorkomen van zandige 
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oeverachtige afzettingen ligt het voor de hand om het karterend onderzoek 
met name op deze zones te richten. Ten aanzien van het landschappe-
lijke onderzoek wordt aanbevolen om tijdens de proefsleuvenfase nader 
onderzoek te doen naar de exacte datering en fasering tussen en binnen 
de verschillende geulen. Hiertoe strekt het tot aanbeveling om van de 
aanwezige geulen minimaal één profiel te verdiepen en door een fysisch 
geograaf te laten analyseren. Op basis van de datering van de eindfase van 
de geulen, in relatie tot de ouderdom van de aanwezige archeologische 
resten kan een beeld verkregen worden van de zones/geulen waar nog 
goed bewaarde organische archeologische resten verband houdend met 
de vindplaatsen te verwachten zijn. Het strekt tot aanbeveling om van de 
aanwezige humeuze geulvullingen naast monsters ten behoeve van de 
datering ook monsters ten behoeve van macroresten- en pollenonderzoek 
te nemen, dit om meer inzicht te verkrijgen in de vegetatieontwikkeling in 
het gebied en in de menselijke beïnvloeding daarvan. Tevens strekt het tot 
aanbeveling om monsters te nemen ten behoeve van milieureconstructies 
(aan de hand van schelpen, visresten en/of diatomeeën).
Het onderzoek in het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied 
dient uitsluitsel te verschaffen over de aard en datering van het lokaal 
aangetroffen zandpakket met veel schelpfragmenten. 
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3 Een verkennend en karterend booronderzoek in het onder-
zoeksgebied GHHR

Joanne Mol & Ruben Lelivelt

3.1 Inleiding

De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en Archol bv 
hebben in mei 2008 een verkennend booronderzoek uitgevoerd in 
het centrale deel van het plangebied Nieuw Valkenburg. Doel van het 
booronderzoek was het krijgen van een betere grip op de landschappelijke 
opbouw in dit deel van het plangebied. Daarnaast diende het booronderzoek 
voor het opsporen van archeologische vindplaatsen in de tijdens het 
onderzoek te bepalen kansrijke zones.

3.1.1 Onderzoeksgebied

Het onderzoek heeft betrekking op de locatie waar het hoogheemraadschap 
van Rijnland de bouw van een grondverbeteringsinstallatie heeft voorzien 
(onderzoeksgebied GHHR). Het onderzoeksgebied GHHR heeft een 
omvang van ruim 24 ha en ligt in deelgebied II: het centrale komgebied.�� 
Algemeen kan over het ‘centrale deelgebied’ worden gezegd dat maar weinig 
betrouwbare landschappelijke en archeologische informatie beschikbaar 
is. Volgens Pruissers en De Gans�� heeft vanaf het neolithicum door het 
GHHR-terrein een geul gelopen, die in de loop van de ijzertijd steeds 
verder dicht slibt tot in de Romeinse tijd slechts restgeulen overblijven. 
De hoofdgeul van de Rijn loopt langs de noordoostelijke rand van het 
onderzoeksgebied. Ook deze vernauwt zich in de loop van de Romeinse 
tijd. Hierdoor verslechtert de waterhuishouding, waardoor regelmatig 
overstromingen plaatsvinden. Het ‘centrale deelgebied’ fungeert vanaf dat 
moment waarschijnlijk als komgebied van de Oude Rijn en krijgt daardoor 
een nat karakter.

3.1.2 Methode

Het booronderzoek is uitgevoerd met een Edelman-boor met een diameter 
van 7 cm (tot � m-Mv) en een guts met een diameter van 3 cm tot een 
diepte van maximaal 4 m. Het veldwerk werd bemoeilijkt door de mogelijke 
aanwezigheid van ongesprongen munitie uit de Tweede Wereldoorlog. 
Hierdoor moest vooraf iedere boorlocatie vrijgegeven worden door een 
bedrijf voor explosievenonderzoek (T&A). In het kader van dit explosie-
venonderzoek is van het gehele GHHR-terrein een geomagnetische kaart 
gemaakt, waarop afwijkingen van de normale magnetische waarden te zien 
zijn. Deze afwijkingen betreffen niet alleen munitie, maar ook lithologische 
verschillen en verstoringen, zoals kabels en oude vliegbanen. Uit deze kaart 
komen verschillende kleinschalige meanderende lijnelementen naar voren, 
die sterk doen denken aan restgeulen van kreken of geulen (Fig. 3.�). 

In totaal zijn ��4 boringen gezet.�� Het booronderzoek verliep in twee 
delen. Allereerst is een geoarcheologisch onderzoek uitgevoerd naar de 
landschappelijke opbouw en de intactheid van het onderzoeksgebied. 
Hiertoe zijn over de gehele breedte van het GHHR-terrein 4 m diepe 

45  Van Oort e.a. 2007.
46  Pruissers & De Gans �988
47  Voor de individuele boorstaten, zie bijlage 2.
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boringen geplaatst met een onderlinge afstand van 50 m (Fig. 3.2: boringen 
5-30). Tijdens het geoarcheologisch onderzoek is tevens gekeken naar het 
kleinschalige geulensysteem, zoals dat in het noordwesten op de eerder 
genoemde geomagnetische kaart te zien is. Deze zone is door middel van 
twee boorraaien (2 m diepe boringen met een onderlinge afstand van 5 m) 
onderzocht.
De tweede fase bestond uit een karterend booronderzoek naar vindplaatsen 
in de kansrijke zones die op basis van de eerste fase zijn vastgesteld. Het 
gaat om een locatie met een intacte, zandige kop in het zuidwesten, en 
het gebied rondom het geulensysteem in het noordoosten. De karterende 
boringen zijn geplaatst in een driehoeksgrid met zijden van 20 m 
(gemiddeld tot 2 m onder maaiveld). 

3.2 Resultaten: opbouw van het gebied en archeologische indicatoren

De ondergrond van het gebied bestaat (tot 4 m diepte) uit een matig fijn 
tot matig grof zand met plaatselijk dunne kleilaagjes. Dit pakket vertoont 
een duidelijke fining upward sequentie: van beneden naar boven neemt de 
korrelgrootte van het zandpakket af en neemt het aantal kleilaagjes toe, tot 
het pakket ten slotte bestaat uit matig siltige klei met zandlaagjes. Het geeft 
aan dat de stroomsterkte van het water dat deze laagjes afzette geleidelijk 
afneemt: het is een verlandende sequentie.
Dat het gebied een getijdenwerking heeft gekend lijkt aannemelijk, gezien 
de nabijheid van de kust. Het pakket zal vanuit het estuarium van de 
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Figuur 3.1. 
Overzicht van magnetometrische data van 
het onderzoeksgebied. Naast lithologische 
verstoringen samenhangend met kabels 
en oude vliegbanen zijn linksboven enkele 
kleinschalige meanderende lijnelementen 
te zien die mogelijk als restgeulen van 
kreken zijn te interpreteren (bron: T&A 
Survey).
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Oude Rijn zijn afgezet in zoet water of in brak tot zout water. De schaars 
aanwezige schelpfragmenten doen echter vermoeden dat we hier met een 
zoetwater of brakwater milieu te maken. Immers, in getijdenafzettingen in 
een waddenmilieu (zout) zitten gewoonlijk zeer veel schelpen en schelpfrag-
menten.
Enkele schelpfragmenten die in de boringen zijn aangetroffen, zijn 
onderzocht door schelpexpert Wim Kuijper (Universiteit Leiden). Deze 
fragmenten lijken op een zoetwater milieu te wijzen, hoewel de aantallen 
dermate laag zijn dat hierover geen definitief uitsluitsel te geven valt. 
De afzettingen worden dan ook geïnterpreteerd als zoetwater-estuariene 
afzettingen van de Oude Rijn.

In het zuidwesten van het plangebied ligt bovenop deze afzettingen een 
pakket uiterst tot zeer fijn zand van maximaal 0,5 m (Fig. 3.2: gele zone, 
zandige top). Het type afzetting lijkt te wijzen op een oever- of crevasse-
afzetting, die landschappelijk hoger lag dan het omringende komgebied. 
Of het hier de oever van een restgeul van de Oude Rijn betreft of een 
kleinere crevassegeul kan nog niet gezegd worden; dergelijke afzettingen 
zijn lithologisch gezien vrijwel gelijk. Hiervoor moet verder onderzoek naar 
de dimensies van dit systeem worden gedaan. In ieder geval is duidelijk 
dat de eenheid in noordelijke, zuidelijke en westelijke richting tot buiten 
het GHHR-terrein doorloopt. Mogelijk houdt deze hoger gelegen oever 
of crevasse verband met de landschappelijke eenheid waarop langs het 
Valkenburgse meer nederzettingen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd zijn 
aangetroffen.
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Uit archeologisch oogpunt is deze eenheid zeer interessant omdat hij hoog 
gelegen is en dus een potentieel bewoningsoppervlak representeert. Eén 
monster is gezeefd en onderzocht op slakken. De aangetroffen slakken 
zijn landslakken; een aanwijzing dat deze afzetting inderdaad droog heeft 
gelegen en dus bewoonbaar is geweest. 
Het booronderzoek heeft ter plaatse van de zandige rug inderdaad enkele 
aanwijzingen voor bewoning opgeleverd. Allereerst zijn in enkele boringen 
fragmenten houtskool aangetroffen. Daarnaast bevatte een boring een 
leembrokje, hetgeen mogelijk een indicatie is voor vergraven grond 
(een grondspoor). Tenslotte zijn enkele boringen met fosfaatvlekken 
waarschijnlijk ook aan deze laag te relateren. Mogelijk dateert de bewoning 
uit de ijzertijd of Romeinse tijd (op grond van de mogelijke landschappelijke 
relatie met vindplaatsen bij het Valkenburgse meer).

De noordoostelijke flank van de zandrug wordt overdekt door matig siltige 
klei, die het hele verdere plangebied bedekt. Deze klei bevat plaatselijk 
twee laklagen op een diepte van ca �00-�20 cm onder maaiveld. In het 
noordoosten zijn in deze klei twee restgeultjes aangetroffen, die venig zijn 
opgevuld. Schelpfragmenten en zaden uit deze afzettingen wijzen alle op 
zoet water. Deze klei is geïnterpreteerd als komklei die in het gebied is 
afgezet tijdens overstromingen van de Oude Rijn. Sedimentatie kan nog tot 
in de historische tijd zijn doorgegaan, maar door de aanleg van sloten en 
dijken zal de frequentie steeds verder zijn afgenomen.
De komklei toonde geen duidelijke aanwijzingen voor rijping. Toch zijn 
in de klei houtskool en fosfaatvlekken aangetroffen. Wellicht waren de 
afzettingen periodiek toch droog genoeg voor menselijke activiteiten 
(bijvoorbeeld beweiding e.d.).

3.2.1 Verstoringen

Het midden van het plangebied wordt gekenmerkt door grote en diepe 
verstoringen (soms tot 2 m). Hier is na de 2e wereldoorlog ten behoeve van 
de uitbreiding van het vliegveld, een deel van de klei weggehaald en een dik 
pakket ophoogzand aangebracht om de grond minder drassig te maken.
Verder zijn op de geomagnetische kaart twee vliegbanen te onderscheiden 
en diverse kleinere lijnelementen die op ondergrondse kabels wijzen. 
Het uiterste zuidwesten en noordoosten is relatief onverstoord, hoewel 
ook daar plaatselijk verstoringen zijn aangetroffen, die te wijten zijn aan 
kleinschaliger ingrepen. 
Alleen op de zandkop (oever of crevasse) in het zuidwesten is geen zand 
aangebracht: kennelijk was de grond hier voldoende hoog om geen 
waterproblemen te krijgen.

3.2.2 Conclusie en aanbevelingen

Het veldonderzoek heeft twee archeologisch relevante locaties opgeleverd:

Vindplaats �: zandige oever- of crevasseafzettingen in het zuidwesten met 
aanwijzingen voor bewoning, wellicht uit de ijzertijd of Romeinse tijd.

Vindplaats 2: komklei met twee restgeultjes en laklagen in het noordwesten. 
Archeologische indicatoren waarvan de betekenis onduidelijk is.
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Voor zowel vindplaats � als 2 is vervolgonderzoek door middel van 
proefsleuven geadviseerd. 
Voor vindplaats � dient dit onderzoek gericht te zijn op het karteren en 
waarderen van eventueel aanwezige archeologische resten. Op vindplaats 2 
dient in eerste instantie een verkennende sleuf aangelegd te worden om vast 
te stellen of de locatie bewoonbaar is geweest, en wat de betekenis is van de 
aangetroffen indicatoren. 
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4 Proefsleuvenonderzoek van twee vindplaatsen in plangebied 
Valkenburg

Adrie Tol 

4.1 Inleiding

In opdracht van het Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol BV 
in september 2008 een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uitgevoerd in 
het plangebied Nieuw Valkenburg in de gemeente Katwijk (Fig. 4.�). Het 
onderzoeksgebied betreft de locatie waar het Hoogheemraadschap Rijnland 
plannen heeft om een grondverwerkingsinstallatie aan te leggen. 

Uit het eerder door Archol uitgevoerd verkennende booronderzoek bleek 
dat in het onderzoeksgebied op twee plaatsen waardevolle archeologische 
resten aanwezig kunnen zijn.�� In het zuidwesten bevindt zich een zandige 
oever of crevasse met aanwijzingen voor bewoning, wellicht uit de ijzertijd 
of Romeinse tijd (vindplaats �). In het noordoosten zijn in de komklei 
twee restgeultjes en laklagen aanwezig (vindplaats 2). De betekenis van de 
hierbij aangetroffen archeologische indicatoren (houtskoolbrokjes) is echter 
onduidelijk. Aangezien de voorgenomen werkzaamheden de archeologische 
resten in het onderzoeksgebied kunnen verstoren, was een proefsleuven-
onderzoek op beide plaatsen noodzakelijk. Doel van dit onderzoek was het 
vaststellen van de waarde van de beide vindplaatsen. 

48  zie hoofdstuk �.
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Figuur 4.1. 
Locatie onderzoeksgebied GHHR.
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In deze bijdrage worden de resultaten van het veldonderzoek gepresenteerd. 
Tevens wordt op basis van de waardering van de aangetroffen 
archeologische resten een selectieadvies gegeven over de behoudenswaardig-
heid van de vindplaatsen. Uiteindelijk neemt hierover het bevoegd gezag 
(gemeente Katwijk), in overleg met de opdrachtgever een beslissing.

4.2 Werkwijze 

Onderzoeksopzet en richtlijnen

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen IVO-

proefsleuven Grondverbeteringsinstallatie Locatie (Voormalig Marinevliegkamp) 

Valkenburg dat is beoordeeld en goedgekeurd door het bevoegd gezag, de 
gemeente Katwijk.�� 

Het doel van het proefsleuvenonderzoek was allereerst het vaststellen van 
de aan- of afwezigheid van archeologische resten ter plaatse van de beide 
vindplaatsen. Indien resten aanwezig bleken, dienden tevens de kwaliteit 
(gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van 
de aangetroffen resten bepaald te worden. Hiertoe is in het PvE een aantal 
onderzoeksvragen geformuleerd.�0

49  Jongste 2008.
50  Zie paragraaf 4.6.4 voor de onderzoeksvragen, gerangschikt naar onderzoeksthema.
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Figuur 4.2. 
Puttenplan.
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Organisatie

Het veldwerk is uitgevoerd van 8 t/m �9 september 2008. Het projectteam 
bestond uit drs. C. v.d. Linde (veldwerkleider), drs. F. Heijting (projectme-
dewerker) en drs. A.J. Tol (projectleiding). Dr. J. Mol (Faculteit Archeologie 
Universiteit Leiden) was als specialist fysische geografie bij het onderzoek 
betrokken.

Explosievenonderzoek

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is door T&A Survey BV een 
detectieonderzoek uitgevoerd naar mogelijk aanwezige ongesprongen 
ammunitie, bommen en overige explosieven. Daarbij is de bovenste 
30 – 50 cm van de bodem afgegraven. Het betrof hoofdzakelijk de geroerde 
bovengrond (ophogingszand en huidige bouwvoor).

Omvang werkputten

Op vindplaats � zijn drie parallelle sleuven van 4 m breed en circa �70 m 
lang aangelegd. De sleuven waren zuidwest-noordoost georiënteerd en lagen 
op een onderlinge afstand van circa 40 m (Fig. 4.2). Op vindplaats 2 is een 
zuidwest-noordoost georiënteerde sleuf aangelegd met een lengte van �50 m 
en een breedte van 4 m.

put vlak omvang (m²)

� � 660

� 2 �20

2 � 680

2 2 520

� � 700

� 2 48

4 � 600

totaal  �528

Opgravingsvlakken en profielen 

In sleuven � en 2 is in eerste instantie een vlak aangelegd onder de gerijpte 
en/of gebioturbeerde top van de oeverafzettingen. Dit eerste vlak lag 
ongeveer 20 cm onder het door T&A vrijgegeven vlak. In put � is vlak � 
laagsgewijs verdiept tot onder de laklaag bovenin de getijdenafzettingen 
om te controleren of nog andere grondsporenniveaus aanwezig waren. 
Daarbij zijn geen andere, dieper gelegen bewoningsniveaus vastgesteld. Wel 
kwamen ongeveer 20 cm onder vlak � enkele grondsporen te voorschijn die 
in vlak � waren gemist. Dit bleek het gevolg van het feit dat de bovenkant 
van deze sporen nauwelijks afweek van de natuurlijke oeverafzettingen. 
Naar aanleiding van de bevindingen in put � is in put 2 vervolgens ongeveer 
20 cm onder vlak � een tweede (controle)vlak aangelegd. Hierbij zijn twee 
nieuwe sporen aangetroffen. In put 3 is vlak � direct 20 cm dieper aangelegd 
dan de �e vlakken in put � en 2. Tevens is hier een smalle depressie (spoor 5) 
verdiept.
In put 4 is een vlak aangelegd onder de laklagen in het komkleipakket. Dit 
was op circa 40 cm onder het vrijgegeven vlak. 

Tijdens de aanleg van de putten zijn de aanleg- en vlakvondsten – voor 
zover aanwezig – in vakken van 4 bij 5 m verzameld. Alle vlakken zijn 

Tabel 4.1. 
Omvang van de aangelegde 
vlakken.
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met een Total Station digitaal getekend. Hierbij is gebruik gemaakt van 
grondslagpunten die door een extern landmeetkundig bureau in het 
Rijksdriehoeksnet en ten opzichte van NAP zijn ingemeten. Van elke 
werkput is een lengteprofiel gedocumenteerd (fotograferen, tekenen, 
beschrijven) door middel van profieldelen en kolomopnames met een 
tussenruimte van �0 tot 20 m. Alleen in put 3 is het profiel onvolledig 
gedocumenteerd omdat de putwanden over grote delen waren ingestort.

Behandeling van sporen, vondsten en monsters

In alle putten zijn de grondsporen gecoupeerd en gedocumenteerd, met 
uitzondering van de paalsporen uit vlak 2 (put � en 2). De spoorbeschrijvingen 
zijn ingevoerd in de Archol Database. 
Houtskoolrijke of humeuze (paal)kuil- en greppelvullingen zijn bemonsterd 
(grondmonsters van 3 liter) ten behoeve van paleobotanisch onderzoek en/of 
C�4-datering. In overleg met de specialist fysische geografie zijn tevens op vier 
locaties uit profielwanden grondmonsters genomen ten behoeve van diverse 
specialistische onderzoeken (pollenanalyse, slijpplaten-, archeobotanisch- en 
schelpenonderzoek). Het gaat om 2 locaties in het noordwestprofiel van put 
2 die beide van de basis van de bouwvoor tot de basis van de oeverafzettingen 
zijn bemonsterd, � locatie in het zuidoostprofiel van put � (oever- en getijden-
afzettingen) en � locatie in het zuidoostprofiel van put 4 (laklaag). Van de 
overige sporen en lagen is geen aanleiding gezien monsters te nemen voor 
specialistisch onderzoek.

Op basis van de evaluatie van de resultaten van het veldonderzoek 
en de eerste uitwerking zijn in overleg met het bevoegd gezag en de 
directievoerder, de volgende specialistische onderzoeken uitgevoerd:
-  analyse van schelpenmonsters door dhr. W. Kuijper, werkzaam bij de 

Universiteit Leiden;
-  analyse van mogelijk bewerkt hout uit de dieper gelegen getijdenafzet-

tingen. Het C�4-dateren van een monster van dit hout ten einde een 
scherper beeld te krijgen van de ouderdom van deze afzettingen;

-  door middel van C�4-analyse dateren van een drietal botfragmenten 
uit greppels en kuilen van vindplaats � voor een scherper beeld van de 
ouderdom van deze vindplaats. 

Met betrekking tot vindplaats 2 is geen C�4 onderzoek verricht. Besloten is 
om dit onderzoek na afloop van de opgraving van vindplaats 2 uit te laten 
voeren, als een beter beeld van de aard en omvang van de vindplaats bestaat. 

Verder is besloten om de overige monsters voorlopig op te slaan zodat 
zij, mochten de resultaten van de vervolgonderzoeken in het plangebied 
Nieuw Valkenburg daarom vragen, in de toekomst alsnog gewaardeerd en 
geanalyseerd kunnen worden.

M-nr. soort putnr. spoornr. datering verwijzing bijzonderheden

24 bot 2 �6 2220 ± �0 BP Poz-��006 0.2%N 2.7%C, carbonate

25 bot � 9 2595 ± �5 BP Poz-��06� 0.5%N 4.2%C, carbonate

27 bot � 2 20�0 ± �0 BP Poz-��062 0.�%N 2.6%C, carbonate

2 hout � 5025 2885 ± �5 BP Poz-��697 -

Tabel 4.2. 
Overzicht van de C�4-gedateerde hout- 
en botmonsters. De C�4-analyses zijnDe C�4-analyses zijn 
uitgevoerd door Poznan Radiocarbon 
Laboratory.
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4.3 Bodem en landschap 

Joanne Mol

Landschappelijke opbouw onderzoeksgebied

Aan de basis bestaat het sediment uit horizontaal gelaagd fijn zand 
met af en toe een kleilaagje, dat overgaat in ca. 0,5 m klei met dunne 
zandlaagjes (Fig. 4.3, 4.4 & 4.5). Het sediment is afgezet in stromend 
water. De afwisseling van klei- en zandlagen is waarschijnlijk het gevolg 
van getijdenwerking. De schelpen die in dit pakket zijn aangetroffen 
bevestigen de getijdeninvloed en geven tevens aan dat het water zoet is. 
De fining-upward sequentie is het gevolg van een verlandend systeem: het 
(getijden)bekken vult zich geleidelijk op en het water wordt steeds ondieper. 
Dit zoetwatergetijdensysteem wordt afgesloten met de vorming van een 
laklaag (Fig. 4.3: A). Deze laklaag is ontstaan als gevolg van beginnende 
bodemvorming, doordat de sedimentaanvoer is gestagneerd. In het 
zuidwesten (vindplaats �) is de laklaag vlekkerig, als gevolg van vorming in 
een (relatief) droog milieu, maar lateraal gaat deze ‘droge’ laklaag over in 
een dunne zwarte kleilaag, die in een nattere omgeving is gevormd.
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Figuur 4.3. 
Schematisch noordwestprofiel 
put 2.

Figuur 4.4. 
Schematisch noordwestprofiel put 4.
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De laklaag vormt de grens tussen het onderliggende zoetwatergetijdensy-
steem en het bovenliggende fluviatiele systeem. Bovenop deze laklaag is in 
het grootste deel van het gebied komklei afgezet, waarin nog meer laklagen 
zijn gevormd. De aanwezigheid van deze laklagen (ook wel jonge bodems) 
geeft aan dat er niet continu sedimentatie heeft plaatsgevonden, maar dat 
sommige delen van het gebied, met name in het zuidwesten, langdurig 
droog hebben gestaan, terwijl andere delen continu natte omstandigheden 
hebben gekend.
De komklei is mogelijk te relateren aan een riviergeul die in put 3 van 
vindplaats � gedeeltelijk wordt aangesneden. Vermoedelijk gaat het om een 
voorloper van de Oude Rijn. Vanuit de riviergeul zijn zandige afzettingen 
afgezet, direct op de getijdenafzettingen. Het zandpakket is geïnterpreteerd 
als een oeverwal, die als een rug in het landschap zichtbaar moet zijn 
geweest. Slakken uit deze oeverafzettingen geven aan dat de oeverwal 
droog lag. De oeverwal is onderdeel van een geul die zich geleidelijk naar 
het noordoosten heeft verplaatst en komklei heeft afgezet in het gebied. 
De noordzijde van de restgeul, waaruit het sediment is afgezet, is in put 3 
aangetroffen. Hierdoor is een redelijke schatting te geven van de breedte 
van de oeverwal; deze bedraagt ruwweg �25 m. 
De vorming van de oeverwal moet rond het eind van de midden-bronstijd of 
in de eerste helft van de late bronstijd hebben plaatsgehad. Hierop wijst de 
C�4-datering van een stuk hout uit de top van de onder de oeverwal gelegen 
getijdenafzettingen.�� 

Het oeverpakket bestaat uit gelaagd sterk siltig zand en is grofweg 50 cm 
dik. In het pakket heeft lichte bodemvorming plaatsgevonden, met een 
‘droge’ laklaag als gevolg (Fig. 4.3: B). Deze laklaag is lateraal te vervolgen in 
een ‘natte’ laklaag die vervolgens samenvalt met de oudere laklaag in de top 
van de getijdenafzettingen. Vanwege hun duidelijke samenhang zijn ze hier 
als een pakket beschreven (C). 

5�  zie tabel 4.2 en hieronder.

Figuur 4.5. 
Zuidoostzijde put �: opbouw van 
de oever- en getijdenafzettingen in 
profiel �.
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De oeverafzettingen bovenop de droge laklaag worden naar het noordoosten 
kleiiger en bedekken de natte laklagen. Vervolgens gaat dit zand ook 
over in sterk tot matig siltige (kom)klei. In de top van deze komklei is 
bodemvorming opgetreden (‘gerijpte klei’). In dit kleipakket is in alle putten 
een smalle depressie aangetroffen, waarlangs sporen van betreding zijn 
waargenomen (Fig. 4.�6). Dit gerijpte kleipakket bedekt deels ook de lagere 
delen van de oeverwal en vult de restgeul op. De sporen van vindplaats � 
zijn gevuld met materiaal dat aan deze laag gerelateerd kan worden: de 
bewoning vond pas plaats toen de geul niet langer actief was. De volledige 
sequentie wordt afgesloten door de bouwvoor, die gedeeltelijk verstoord is, 
maar waarin we ook de top van de oeverwal waar kunnen nemen.

In het noordoosten, ter hoogte van vindplaats 2 is nog een put aangelegd, 
waarin vermoedelijk de laatste actieve fase van het getijdensysteem 
zichtbaar is. Deze put is aangelegd in een gebied waarvan de boorgegevens 
aanwijzingen voor kleine kreekjes gaven.
De basis bestaat uit dezelfde afzettingen als in het zuiden: matig siltig 
zand met kleilaagjes, geïnterpreteerd als zoetwatergetijdenafzettingen, 
waarin plaatselijk twee natuurlijke kreekjes zijn aangetroffen. Naast een 
van deze kreken is een kleine pointbar (kronkelwaard) gevormd als gevolg 
van zijwaartse verplaatsing. Ook hier zijn deze getijdenafzettingen afgedekt 
door een laklaag (Fig. 4.4: D), behalve in de kreken, die waarschijnlijk te nat 
waren voor bodemvorming.
Op de laklaag ligt een dik pakket komklei, die ook de kreken heeft 
opgevuld. De sequentie wordt afgedekt door nog meer komklei waarin nog 
minimaal 3 laklagen zijn gevormd (Fig. 4.4: dubbele laklaag E en F) die aan 
greppelsporen 2, 3 en 5 kunnen worden gerelateerd. 
De geultjes blijven (natte) depressies in het landschap: de jongere laklagen 
gaan in de geultjes over in veen (Fig. 4.6). De geultjes zijn afgedekt door 
een nieuw pakket komklei, waarin bodemvorming (‘rijping’) is opgetreden. 
Greppelspoor � is gerelateerd aan deze gerijpte kleilaag. 
De (gerijpte) komklei wordt tenslotte bedekt door een oude bouwvoor, 
ophogingszand (aanleg vliegveld) en de recente bouwvoor.

Figuur 4.6. 
Zuidoostprofiel put 4: Kreekje met 
venige opvulling. 
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De archeologische niveaus en hun gaafheid

Op vindplaats � kunnen de aangetroffen prehistorische grondsporen 
waarschijnlijk aan één niveau worden gekoppeld, namelijk de top van de 
oever- en komafzettingen (Fig. 4.3). Op het hoogste deel van de oever is 
de top van het prehistorische bewoningsniveau verploegd en opgenomen 
in de bouwvoor. Waarschijnlijk is slechts sprake van een relatief ondiepe 
verstoring omdat kleine en ondiepe sporen van staken nog bewaard 
zijn gebleven. Naar schatting is hooguit 30 cm van het toenmalige 
bewoningsniveau verdwenen. In noordoostelijke richting, op de flank van 
de oever en daar waar de oeverafzettingen zijn overgegaan in komklei, 
resteert nog een deel van het bewoningsniveau in de vorm van bodemlaag C 
(vegetatieniveau). De grondsporen ‘hangen’ onder deze laklaag. 

Vindplaats � leek in het veld nog een tweede niveau met archeologische 
resten te hebben. Het gaat om een dieper niveau in de getijdenafzettingen, 
waarin tijdens de aanleg van een profielgat in het zuidwesten van put � twee 
stukken hout zijn aangetroffen (Fig. 4.7). Een stuk hout was gespleten en 
voorzien van slijtagesporen waardoor het om gebruikshout leek te gaan. 
Het hout lag echter horizontaal, 0,5 m onder de top van de getijdenafzet-
tingen, op een niveau dat het getijdensysteem duidelijk nog actief was en de 
bewoningsmogelijkheden ter plaatse slecht waren. Een eerste interpretatie 
was daarom dat het verspoeld gebruikshout betrof. Uit analyse door een 
houtspecialist blijkt echter dat deze interpretatie minder waarschijnlijk 
is. Eerder moet gedacht worden aan ‘natuurlijk’ hout uit de omgeving 
(duingebied) dat enige tijd in het water heeft gelegen waardoor het gespleten 
is geraakt en de slijtagesporen zijn ontstaan.�� 

52  zie paragraaf 4.5.�

Figuur 4.7.
 Zuidwestzijde put �: gespleten 
houten stam in de getijdenafzettin-
gen.
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Op grond van de C�4-analyse kan het hout gedateerd worden in grofweg het 
einde van de midden-bronstijd of de eerste helft van de late bronstijd (ca. 
�200 - 950 voor Chr.).

Op vindplaats 2 zijn twee of drie bewoningsniveaus aan te wijzen (Fig. 4.4). 
Greppelspoor �,�� dat gekoppeld wordt aan de top van de komklei, is het 
jongste. De greppel is bovenin opgevuld met schone klei en moet dus buiten 
gebruik zijn geraakt toen er nog sedimentatie van klei optrad. Het is daarom 
niet aannemelijk dat deze greppel van (sub)recente datum is. Eerder moet 
gedacht worden aan de middeleeuwen of het begin van de nieuwe tijd.
Greppel 2 en 3 worden door spoor � oversneden. In het profiel is vastgesteld 
dat zij gerelateerd zijn aan de bovenste laklaag (C) in de komklei. Dit niveau 
dateert waarschijnlijk uit grofweg de ijzertijd en/of Romeinse tijd. Ter 
hoogte van spoor 2 zijn namelijk in het vlak twee afgeronde scherven van 
handgemaakt aardewerk aangetroffen.�� 
Greppelspoor 5 hangt mogelijk onder de onderste laklaag en zou daarmee 
een derde bewoningsniveau vertegenwoordigen. Dit is echter niet zeker 
omdat de ontwikkeling van de laklagen en de onderlinge relatie in dit deel 
van het profiel niet goed te volgen was.

Op geen van beide vindplaatsen zijn grote aaneengesloten bodemversto-
ringen aangetroffen. Wel wordt het gehele onderzoeksgebied doorsneden 
door een fijnmazig drainagesysteem bestaande uit circa 50 cm smalle 
sleuven met een onderlinge afstand van �2 m en enkele diepe perceelssloten 
uit het midden van de vorige eeuw (Fig. 8). Het drainagesysteem en de 
perceelssloten hebben lokaal geleid tot verstoringen van archeologische 
resten. 

3.4 Sporen en structuren

Het proefsleuvenonderzoek heeft bijna 90 antropogene grondsporen 
opgeleverd (Fig. 4.9).

5�  Het vervolg is om administratieve redenen spoor 4 genoemd.
54  Deze scherven zijn tijdens de vondstverwerking zoekgeraakt.

Figuur 4.8. 
Put 2. Overzicht van vlak � met zandige 
drainagesleuf.
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De grondsporen waren soms moeilijk leesbaar. Sporen werden vaak alleen 
herkend aan de humeuze vullagen. De minder humeuze vullingen tekenden 
zich in het vlak veelal niet of nauwelijks af ten opzichte van de natuurlijke 
context. Dit gold met name voor paalsporen, waar de humeuze kern vaak 
wel werd herkend, maar de insteek niet. Een goed voorbeeld hiervan is 
paalspoor 6 uit put 2. Deze tekende zich in de coupe af als een 80 cm 
diepe en 30 cm brede kern (Fig. 4.�3). Ongetwijfeld heeft deze paal in een 
grote kuil gestaan, maar de insteek ervan was echter niet zichtbaar. Bij het 
verdiepen van vlak � in put � bleek dat enkele sporen pas op een wat dieper 
niveau goed herkenbaar waren.

Vindplaats 1

Op vindplaats � zijn paalsporen, kuilen en greppels aangetroffen (Fig. 
4.9, 4.�0 & 4.��). Een ‘los’ paalspoor is aangetroffen in put 3 (spoor 7). In 
het zuidwesten van put 2 bevindt zich een cluster van grotere en kleinere 
paalsporen, waarin in ieder geval één palenrij te onderscheiden is. Mogelijk 
is hier sprake van een kern van een huisplaats. Het eerder genoemde 
paalspoor 6 kan op basis van zijn forse afmetingen mogelijk als een 
dakdragende paal van een boerderij geïnterpreteerd worden. De palenrij ver-
tegenwoordigt mogelijk eveneens een gebouwstructuur.
In het zuidwesten van put � bevinden zich vooral sporen van kuilen en 
staken. Er zijn hier geen grotere paalkuilen aangetroffen die wijzen op de 
aanwezigheid van een gebouw. Mogelijk zitten we hier in de randzone 
van een nederzettingsterrein. De enkele gecoupeerde kuilen waren over 
het algemeen arm aan vondstmateriaal. Kuilspoor 20 bevatte opvallend 
veel botmateriaal, maar is vanwege de natte bodemomstandigheden niet 
optimaal onderzocht. Het leek er in het veld op dat in de kuil een compleet 

Figuur 4.13. 
Put 2. Coupe door paalspoor 6 met 
kern en humeuze nazak; insteek is 
niet herkenbaar.
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of halfcompleet skelet van een schaap/geit was begraven. Mogelijk betreft 
het een ‘rituele’ dierenbegraving. Van het skelet zijn alleen de in het vlak 
aanwezige botten geborgen (delen van voorpoten).�� 

In alle putten zijn resten van greppels aangetroffen. Grofweg twee 
oriëntaties zijn te onderscheiden:
zuidwest-noordoost en zuidoost-noordwest. De breedte en diepte van 
de greppels varieert van bijna 4 m respectievelijk 0,8 m (put �, spoor 
��) tot 0,35 m respectievelijk 0,05 m (put 3, spoor 9). Mogelijk gaat het 
om greppels die als erfafscheidingen hebben dienst gedaan. Een andere 
mogelijkheid is dat het gaat om perceelsgreppels van akkers of graslandper-
celen. In het laatste geval moet het agrarische gebruik in tijd voor of na de 
bewoningsfase hebben gelegen.

Het merendeel van het vondstmateriaal is aangetroffen in de gerijpte klei, 
op de flank van het oeverpakket. Met name de �2 m brede en 0,5 m diepe 
depressie in put 2 en 3 leverde veel vondsten op. Opvallend was dat de beide 
oevers van de depressie een brokkelige structuur hadden. 

Vindplaats � lijkt op basis van het handgemaakte aardewerk te dateren in 
de late ijzertijd en de Romeinse tijd.�� Uit een drietal C�4 dateringen van 
botfragmenten uit een kuil (put �, spoor 9), een paalspoor (put 2, spoor 
�6) en een greppel (put 3, spoor 2), blijkt echter dat naast dit tijdvak ook in 
de midden-ijzertijd en de eerste helft van de vroege ijzertijd sprake is van 
menselijke activiteiten. Of in deze oudste perioden de zandrug ook bewoond 
werd of alleen voor landbouw of andere specifieke activiteiten werd benut, is 
onzeker.  

M-nr. putnr. spoornr. datering CalBC (probability 95.4%) verwijzing

24 2 �6 2220 ± �0 BP   �80-200 BC Poz-��006

25 � 9 2595 ± �5 BP 8�0 - 740, 690 - 660, 640 – 590 BC Poz-��06�

27 � 2 20�0 ± �0 BP �60 - ��0, �20 BC - 60AD Poz-��062

2 � 5025 2885 ± �5 BP �2�0 - 970, 960 - 9�0 BC Poz-��697

Vindplaats 2

Op vindplaats 2 zijn resten van vier greppels aangetroffen (Fig. 4.�2). De 
greppelsporen �-4 zijn ongeveer 0,9 m breed en 0,4 m diep. Greppelspoor 5 
is ruim � m breed en 0,2 m diep en bestaat waarschijnlijk uit een ‘dubbele’ 
greppel. De greppels hebben alle onderin een vrij venige opvulling, wat de 
‘natte’ omstandigheden van vindplaats 2 nog eens benadrukt. 
Zoals hierboven aangegeven zijn mogelijk 2 of 3 fasen te onderscheiden 
(Fig. 4.4). Bij de oudere greppels was opvallend (sporen 2, 3 en 5) dat de 
aangrenzende laklagen duidelijk een brokkelige structuur vertonen. Deze 
wordt geïnterpreteerd als het resultaat van vertrappen door veelvuldige 
betreding  (‘trampling’). Op grond hiervan en vanwege de aard van de 
aangetroffen sporen (greppels), het ontbreken van gebouwstructuren en de 
‘natte’ natuurlijke context (komgebied) ligt voor de oudste greppelfase(n) 
van vindplaats 2 een interpretatie als weidegebied voor de hand. De greppels 
zullen waarschijnlijk gediend hebben voor de ontwatering ervan. 

55  zie paragraaf 4.5.2.
56  Zie paragraaf 4.5.�.

Tabel 4.3. 
Overzicht van de absolute daterin-
gen van de C�4-monsters, bepaald 
door gebruikmaking van het kali-
bratieprogramma van Oxford (OxCal 
v.�.�0).
De C�4-analyses zijn uitgevoerd door 
Poznan Radiocarbon Laboratory 
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Figuur 4.14. 
Put �. Greppelspoor �� met venige 
opvulling.
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Begrenzing vindplaats � en 
greppelstructuren op de land-
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Greppelspoor � houdt vermoedelijk eveneens verband met een gebruik 
van het gebied als weiland, maar dan in een latere periode. Wellicht hangt 
greppelspoor � in eerste aanleg samen met de ontginning van het gebied in 
de middeleeuwen.

4.5 Vondsten

In tabel 4.3 staat een overzicht van de vondstaantallen per vondstcategorie. 
Hieronder wordt ingegaan op het aardewerk, botmateriaal en hout. Het 
houtskool en steen is niet nader geanalyseerd.

categorie aantal gewicht (gr.) opmerking

aardewerk (handgemaakt) 27� 2027,2 incl. halve spinsteen 

dierlijk bot �06 �066,7  

houtskool 2 2,0  

natuursteen �7 859,7  

hout  4  Pm  

totaal �96 5955,6  

4.5.1 Het aardewerk van de vindplaats Valkenburg 

A.W. Verhoef & S.B.C. Bloo

Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het plangebied Nieuw Valkenburg 
zijn in totaal 29� fragmenten aardewerk verzameld. Het gaat uitsluitend om 
handgemaakt aardewerk dat (vooral) in de late ijzertijd en het begin van de 
Romeinse tijd is te dateren. Jonger aardewerk is niet aangetroffen.
Bijna al het aardewerk is afkomstig van vindplaats � (289 scherven, 
totaal gewicht �.849 gram). Slechts twee scherven zijn op vindplaats 2 
aangetroffen. Het hieronder gepresenteerde aardewerkonderzoek heeft 
alleen betrekking op de vondsten van vindplaats �.�� Allereerst komt de 
gevolgde werkwijze aan bod. Vervolgens wordt het aardewerk per put 
besproken. Tot slot volgt een conclusie over de datering van het materiaal. 

Werkwijze

Alle aardewerkfragmenten groter dan 4 cm2 zijn individueel beschreven, 
waarbij de beschrijvingen zijn ingevoerd in een database-programma. De 
volgende technologische en morfologische kenmerken van het aardewerk 
zijn beschreven: scherftype (rand, wand, schouder, buik, bodem en indet 
[een fragment waarbij een deel van de buiten- of binnenzijde ontbreekt]), 
57  De twee scherven van vindplaats 2 zijn tijdens de vondstverwerking zoekgeraakt.

Tabel 4.3. 
Overzicht aantal en gewicht van de 
vondsten naar vondstcategorieën.

Figuur 4.16. 
Put �. Noordwestprofiel met de zuid-
zijde van de depressie. De zuidelijke 
oever is ‘vertrapt’.
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mageringssoort, wandafwerking; bakmilieu, wanddikte, diameter van rand 
of bodem, rand- of bodemtype, potvorm, versiering, mate van verwering, 
periodisering.�� Het minimum aantal individuen is bepaald aan de hand van 
randfragmenten. 
De samenstelling van de magering is macroscopisch bepaald. Magering is 
aan de klei toegevoegd ter versteviging of ten behoeve van de functie van het 
aardewerk.�� Voorkomende mageringen zijn potgruiskorrels, plantaardige 
magering en zand.
Om inzicht te krijgen in het bakmilieu is op de breuk gekeken naar het 
kleurverschil van de binnenzijde, de kern en de buitenzijde. Onderscheid 
is gemaakt in licht en donker. Een geheel lichte scherf is in een compleet 
oxiderend milieu (met voldoende zuurstof) gebakken. Een geheel donkere 
scherf is met onvoldoende zuurstof gebakken (reducerend milieu). 
Hiertussen liggen allerlei gradaties die voornamelijk veroorzaakt zijn door 
het bakken in open vuren waarbij de controle op de toevoer van zuurstof 
niet optimaal is.
Indien mogelijk is de potvorm beschreven.�0 Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen een-, twee- en drieledige potten. Een eenledig profiel is een 
open vorm. Tweeledige profielen hebben een gesloten vorm zonder hals 
en drieledige profielen zijn potten voorzien van een hals. Omdat vrijwel 
geen complete potprofielen aanwezig zijn, is bij individuele scherven voor 
zover mogelijk in ieder geval de geleding geregistreerd. Als de scherf een 
overgang vertoont met een knik (vloeiend of scherp) is deze afkomstig van 
een pot met minimaal één geleding. 
De versiering op de aangetroffen scherven is meestal gemaakt met behulp 
van de vingers (vingertoppen, nagels). Soms is gebruik gemaakt van een 
(kam-)spatel of zijn er krassen aangebracht. Het versieringstype, het motief 
en de locatie op de pot zijn genoteerd.

Resultaten

Vindplaats � is door middel van drie proefputten onderzocht. Hieronder 
worden de resultaten van de aardewerkanalyse per put besproken.

Put �
In put � zijn 66 fragmenten gevonden met een totaal gewicht van 3�0 gram. 
Hiervan is 40% op individueel niveau beschreven (76% van het totale 
gewicht). Het overige materiaal is beschouwd als gruis. 
Het overgrote deel van de scherven is met potgruis gemagerd. Bij één 
scherf is geen mageringsmateriaal gebruikt of is dit niet zichtbaar. De grote 
variatie in kleur van de scherven duidt erop dat het aardewerk waarschijnlijk 
in open vuur is gebakken waarbij de controle op de toevoer van zuurstof niet 
optimaal was. 
De meeste fragmenten zijn gecategoriseerd als wandscherf. Eén van de 
wandfragmenten is versierd met kamstreken. De dikte van de wanden 
varieert van 7 tot �0 mm. Aan de binnenzijde van drie wandscherven zat 
aankoeksel. Dit duidt wellicht op een gebruik als kookpot.
Er is één rand aangetroffen (dikte 7 mm). Deze heeft een ronde top en is 
afkomstig van een drieledige pot. Bodemfragmenten zijn niet aangetroffen 
in put �.

58   Zie bijlage �
59   Rye �988, ��-�6
60   Er zijn vormtypologieën waarnaar verwezen kan worden; Van Heeringen �992 (ijzertijd), 

Bloemers �978 (Romeinse tijd).



Figuur 4.11. 
Overzicht grondsporen put 2.
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Figuur 4.12. 
Overzicht grondsporen op vindplaats 2 (put 4).
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Mageringswijze put 1 put 2 put 3 totaal

potgruis 25 (96%) �2 (40%) 57 (4�%)

potgruis + zand 6 (8%) 6 (5%)

potgruis + plant � (��%) � (2%)

plant 29 (�7%) 29 (22%)

plant + zand 25 (89%) 10 (13%) 35 (26%)

zand 2 (2%) 2 (2%)

geen � (4%)     � (�%)

totaal 26 (�00%) 28 (�00%) 79 (�00%) ��� (�00%)

Profieldeel put 1 put 2 put 3 totaal

wand 2� 2� 58 �04 (78%)

schouder/buik � � (�%)

hals/schouder/buik 6 6 (5%)

schouder � � (�%)

buik � 2 � (2%)

rand � � 8 �0 (8%)

hals � � (�%)

bodem 2 4 6 (5%)

indet � � (�%)

totaal 26 28 79 ��� (�00%)

Randtype put 1 put 2 put 3 totaal

afgerond � � 4 6

omgeslagen 2 2

naar buiten afgeschuind � �

gefacetteerd � �

totaal � � 8 �0

Tabel 4.4. 
Overzicht van mageringswijze per put.

Tabel 4.5 
Overzicht van type scherven per put.

Figuur 4.17.
Selectie van het aardewerk van 
vindplaats �.

Tabel 4.5. 
Overzicht van randtypen per put.
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Put 2
In put 2 zijn 69 fragmenten gevonden met een totaal gewicht van 285 
gram. Hiervan is 4�% beschreven (8�% van het totale gewicht), de rest is als 
gruis beschouwd (kleiner dan 4 cm2). 
Het grootste deel van de schervenmateriaal is met een combinatie van zand 
en plantaardig materiaal gemagerd. Een minderheid is met een combinatie 
van plantaardig materiaal en potgruis gemagerd. 
Het grootste deel van het aardewerk is als wandscherf geclassificeerd. Eén 
van de wandfragmenten is versierd met zowel vingertopindrukken als 
kraslijnen (Fig. 4.�7). De dikte van de wanden varieert van 9 tot �� mm. Aan 
de binnenzijde van één van de wandfragmenten zat aankoeksel, wat wellicht 
duidt op een gebruik als kookpot.
De enige randscherf die is aangetroffen, heeft een dikte van 8 mm en een 
afgeronde top. De beide bodemfragmenten zijn plat van vorm. 
Een bijzondere vondst in put 2 is een deel van een spinschijfje (Fig. 4.�7). 
Dit spinschijfje is gemaakt van een potscherf en verschilt in magering en 
kleur niet van de overige fragmenten. 

Put 3 
In put 3 zijn �54 fragmenten gevonden met een totaal gewicht van �.254 
gram. Ruim de helft hiervan is groter dan 4 cm2 en daarom nader 
geanalyseerd (5�% van het aantal scherven; 90% van het totale gewicht). 
Ongeveer de helft van de scherven is met potgruis gemagerd, de andere 
helft met plantaardig materiaal, en soms in combinatie met zand. Enkele 
scherven zijn uitsluitend met zand gemagerd. 
De meeste fragmenten betreffen wandscherven. De dikte van de wanden 
varieert van 7 tot �3 mm. Enkele wandscherven zijn gepolijst. Dertien 
wandfragmenten zijn versierd (22% van de wandfragmenten). Acht 
wanden zijn versierd met vingertopindrukken, waarvan in zes gevallen 
vlakdekkend. Op de andere twee scherven zijn de vingertopindrukken 
in banen aangebracht. Andere typen wandversieringen zijn kamstreken, 
spatelindrukken en kraslijnen. Bij één van de fragmenten met kamstreken 
is de versiering zeer regelmatig aangebracht. De andere twee, met 
kamstreken versierde fragmenten zijn passend en hebben samen een 
halfronde vorm. Wellicht zijn deze scherven hergebruikt als spinschijfje. 
Eén van de wandfragmenten is besmeten. 

Versieringswijze aantal %

vingertopindrukken (vlakdekkend) 6 46

kamstreek � 2�

vingertopindrukken (in banen) 2 �5

kraslijnen � 8

spatelindrukken � 8

Totaal �� �00

Drie wandscherven zijn afkomstig van een klein drieledig potje waarvan een 
deel van de buitenzijde gepolijst was. Twee passende fragmenten laten een 
ooraanzet zien op de grootste buikomvang. Het oortype is echter niet meer 
te achterhalen (Fig. 4.�7).�� Twee andere hals/schouder/buik fragmenten 
behoren waarschijnlijk samen met twee afgeronde randfragmenten uit 
hetzelfde spoor tot een pot.�� 

6�  Sp. 50�0; vondstnr. �4; volgnr. 9 en volgnr. �0
62  Sp. 50�0; vondstnr.�4; volgnr. � en 4

Tabel 4.6.
Overzicht van de typen wandversier-
ing in put �.
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Van de vier bodemscherven zijn er twee ‘plat’ van vorm. Bij een ‘platte’ 
bodemscherf was ook een deel van de buik te zien, waaruit bleek dat de pot 
(deels?) een besmeten wand heeft. De andere ‘platte’ bodemscherf is op de 
overgang van buik naar bodem versierd met vingertopindrukken.
In put 3 zijn acht randscherven gevonden. De dikte van de randen varieert 
van 6 tot �5 mm. De vijf afgeronde en gefacetteerde randen zijn alle van 
drieledige potten (Fig. 5.$: gefacetteerde rand). Twee randfragmenten zijn 
van het omgeslagen type, deze fragmenten behoorden tot dezelfde pot. 
Aan de buitenzijde van vier scherven en aan de binnenzijde van �3 scherven 
zat aankoeksel, waarschijnlijk het gevolg van een gebruik als kookpot. 

Conservering

Het aardewerk uit vindplaats � was over het algemeen genomen matig 
geconserveerd. Het aardewerk van put 3 was voor het overgrote deel gerold 
en in mindere mate afgeschilferd en secundair verbrand. Het aardewerk uit 
de putten � en 2 was voornamelijk gerold en secundair verbrand, hoewel in 
mindere mate als het aardewerk uit put 3. 

Datering

De technologische en typologische kenmerken van het aardewerk geven 
verschillende aanknopingspunten voor een datering van vindplaats �. 
Allereerst wijst het naast elkaar voorkomen van magering met potgruis 
en plantaardige magering op een datering in de ijzertijd en de Romeinse 
tijd. Magering met uitsluitend potgruis is vooral dominant in de ijzertijd.�� 
Plantaardig materiaal, al dan niet in combinatie met andere magering, is 
kenmerkend voor de Romeinse tijd.�� 
Onder het scherper te dateren aardewerk valt direct op dat dit uitsluitend 
in de late ijzertijd en het begin van de Romeinse tijd te dateren lijkt te zijn. 
Kenmerkend voor de late ijzertijd zijn:
- Vnr. �4 (put 3, spoor 50�0). De drieledige pot met oor is vergelijkbaar 

met potvormen uit Assendelft en Den Haag-Monsterseweg die in de late 
ijzertijd zijn gedateerd.�� ��

- Vnr. �7 (put 3, spoor 5050).Het bodemfragment met vingertopindrukken 
op de overgang van buik naar bodem heeft een parallel met de opgraving 
Zandvoort-Waterleidingduinen. Van Heeringen dateert deze opgraving 
in de late ijzertijd.��

- Vnr. �4 (put 3, spoor 50�0) Wandscherven die vlakdekkend met vinger-
topindrukken zijn versierd. Eenzelfde soort versiering wordt beschreven 
door Bloo en gedateerd in de late ijzertijd.��

Het volgende vaatwerk lijkt in de Romeinse tijd thuis te horen:
- Vnr. 43 (put �, spoor 42). Een wandscherf is op grond van de hogere 

mate van hardheid en compactheid, en de afwijkende (lichtere) kleur in 
de Romeinse tijd te plaatsen. 

- Vnr. �6. (put 3, spoor 4). Drieledige pot met gefacetteerde rand. Het 
betreft het ‘Romeinse’ randtype 2b uit de typologie van Bloemers.��

6�  Van Heeringen �989.
64  Bloemers �978, �45.
65  Van Heeringen �992, �2� (207), pot 2�.
66  Bloo 2008, 82, afb. d.
67  Van Heeringen �992, �45 (229), pot 44.
68  Bloo 2008, 82, afb. b.
69  Bloemers �978, �45, abb. �54.
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- Vnrs. 29 en �7 (put 2, spoor 50�0 en put 3, spoor 5050). Twee 
spinschijfjes van hergebruikt schervenmateriaal. Volgens Bloemers 
is dit verschijnsel vooral uit een inheems Romeinse context bekend. 
In de opgraving Rijswijk ‘de Bult’ zijn alle spinschijfjes gemaakt van 
hergebruikte scherven.�0

- Vnr. �7 (put 3, spoor 5050). Wandscherven voorzien van zeer 
regelmatige, parallel lopende kamstreken. De regelmatige wijze van 
versieren, in combinatie met de helrode buitenzijde, doet vermoeden 
dat we hier te maken hebben met lokaal handgevormd aardewerk uit de 
Romeinse tijd. 

Conclusie

Bij het proefsleuvenonderzoek in plangebied Nieuw Valkenburg is 
uitsluitend handgemaakt aardewerk aangetroffen. Bijna al dit materiaal is 
afkomstig van vindplaats �. Vindplaats 2 heeft slechts enkele (laatprehistori-
sche) scherven opgeleverd. 
Over de functie van het aardewerk van vindplaats � is te zeggen dat het 
onder andere is gebruikt als kookpot en om te spinnen. De scherven 
zijn matig geconserveerd, een groot deel is gerold en een kleiner deel is 
afgeschilferd of secundair verbrand. 
De wijze van mageren is zeer uiteenlopend waarbij het opvalt dat ter plaatse 
van put � vooral potgruis-magering voorkomt, terwijl in put 2 naast potgruis 
onder andere ook met plantaardig materiaal en zand gemagerd is. 
Put � is niet heel precies te dateren, het materiaal dateert uit de IJzertijd. 
Daarnaast is ook een Romeinse scherf afkomstig uit put �. Het materiaal uit 
put 2 dateert uitsluitend uit de Romeinse tijd. Put 3 bevat een mengeling 
van scherven die duidelijk in de late ijzertijd te dateren zijn, scherven die 
vanwege een rode deklaag duidelijk Romeins zijn en scherven die of uit 
de ijzertijd of uit de Romeinse tijd dateren. Vindplaats � is waarschijnlijk 
in gebruik geweest in de laatste fase van de late ijzertijd tot in de vroeg 
Romeinse tijd. Een aangescherpte datering voor de Romeinse tijd is niet 
mogelijk vanwege het ontbreken van gedraaid aardewerk en is in de late 
ijzertijd niet mogelijk vanwege te weinig daterende kenmerken op het 
aardewerk.

4.5.2 Archeozoölogie ��

Judith van der Leije

In totaal zijn er �06 botten of botfragmenten gevonden en gedetermineerd 
(tabel 4.7). Het merendeel (80%) is afkomstig uit kuilen en greppels uit de 
ijzertijd en/of Romeinse tijd. Een klein deel (20%) is aangetroffen tijdens 
de aanleg van de sleuven en is afkomstig uit ‘natuurlijke’ lagen (sporen 
50�0 en 5050). De datering van dit botmateriaal is niet scherper dan late 
prehistorie - middeleeuwen. 
Het materiaal is overwegend goed geconserveerd en kan worden ingedeeld 
in verweringsklasse �, beschreven door Behrensmeyer��. Wat fragmentatie 
betreft kan het materiaal in klasse 2�� worden ingedeeld. Enkele botten 
zijn compleet, maar het meeste materiaal is gefragmenteerd en gebroken. 

70  Bloemers �978, �7�, abb. �79.
7�  De determinatie van het botmateriaal is begeleid door drs. Inge van der Jagt (FdA UL).
72  O’Connor 2000.
7�  Huisman et al, 2006.
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Ongeveer 65% van het botmateriaal kon op soortniveau worden 
gedetermineerd, van enkele botten (5%) kon alleen de diergroep (klein-/ 
middelgroot-/ groot zoogdier) worden bepaald en 30% van het materiaal was 
niet determineerbaar. 

De aanwezige soorten zijn paard, rund, varken en schaap/geit. Het 
overgrote en best bewaarde deel van het materiaal is afkomstig uit 2 sporen 
uit put �. Uit een greppel in put � (spoor �) komt een aantal complete 
paardenbotten die aan � individu toebehoort kunnen hebben. De botten 
lagen niet in anatomisch verband en zijn waarschijnlijk als slachtafval in 
de greppel terecht gekomen. Het schouderblad laat als enige bot in de 
verzameling enkele kleine snijsporen zien.
In een kuil in put � (spoor 20) zijn delen van de poten van een schaap/geit 
gevonden. De botten zijn waarschijnlijk van een enkel individu afkomstig. 
Daarbij werden een stukje dijbeen en een middenhandsbeen van een varken 
aangetroffen, stukjes borstbeen van een groot zoogdier en enkele niet te 
determineren fragmenten. 

vondstnr put spoor soort element zijde aantal gewicht fragmentatiegraad

6 � � paard bekken links � 252,8 25-50%

6 � � paard schouderblad links � 2�5,� 75-�00%

6 � � paard spaakbeen links � �74,7 �00%

6 � � paard scheenbeen links � 502,6 �00%

6 � � paard middenhandsbeen links � �6�,8 �00%

6 � � paard kies bovenkaak links 2 45,8 75-�00%

6 � � paard schedel 6 78,8 0-�0%

�� � 50�0 middelgroot zoogdier femur � �,2 0-�0%

�4 � 50�0 rund middenvoetsbeen links 4 �79 25-50%

�7 � 5050 indet indet 6 29,8 0-�0%

2� � 8 indet indet � ��,5 0-�0%

24 2 �6 indet indet � �,5 0-�0%

25 � 9 rund femur rechts � 2��,6 25-50%

25 � 9 indet indet 7 49,� 0-�0%

26 � 20 schaap/geit vingerkootje indet 2 7,9 �00%

26 � 20 schaap/geit vingerkootje indet � 2,2 25-50%

26 � 20 schaap/geit middenvoetsbeen links � 2�,6 50-75%

26 � 20 schaap/geit middenhandsbeen links � 27,5 75-�00%

26 � 20 schaap/geit middenhandsbeen rechts � 2�,6 75-�00%

26 � 20 schaap/geit voetwortelbeen links � �2,6 �00%

26 � 20 schaap/geit voetwortelbeen links � 4 25-50%

26 � 20 schaap/geit scheenbeen links � 27,4 50-75%

26 � 20 schaap/geit scheenbeen links � �8,� 25-50%

26 � 20 schaap/geit dijbeen indet � 6,7 0-�0%

26 � 20 schaap/geit spaakbeen links � �0,9 75-�00%

26 � 20 schaap/geit spaakbeen links � 6,2 0-�0%

26 � 20 schaap/geit opperarmbeen links � �9,� 25-50%

26 � 20 schaap/geit kiezen onderkaak rechts 2 �7 75-�00%

26 � 20 indet indet 8 �0,6 0-�0%

26 � 20 groot zoogdier borstbeen axiaal 4 �8,7 50-75%

26 � 20 varken dijbeen � 4,6 0-�0%

26 � 20 varken middenhandsbeen � 5,8 75-�00%

27 � 2 rund schedel 29 60,2 0-�0%

60 � 5050 varken tand 2 0,5 75-�00%

60 � 5050 indet indet 9 8,� 0-�0%

Totaal �06 249�,4

Tabel 4.7. 
Overzicht van de diersoorten 
per vondstnummer.
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4.5.3. Hout 

Carolien Vermeeren

De drie houtfragmenten die geanalyseerd zijn dateren uit de late prehistorie. 
Alledrie waren slecht geconserveerd, wat helaas deels toe te schrijven is 
aan het feit dat ze tussen opgraving en analyse in de koelkast bevroren zijn 
geraakt.
In put 3, spoor 5040 is een aantal grotere en kleinere fragmenten schors 
aangetroffen (vnr. 28). In het algemeen is schors lastig te determineren, 
maar omdat hier ook de bast ontbrak is het niet mogelijk de boomsoort vast 
te stellen. Hoewel vastgesteld kon worden dat het om dikke schors gaat en 
er daarmee enkele soorten afvallen, blijft het scala aan boomsoorten te groot 
om een uitspraak te doen.
In put � zijn in de diepere getijdenafzettingen (spoor 5025) twee stukken 
hout aangetroffen. Beide leken in het veld mogelijk bewerkt. Eén stuk hout 
(vnr. 5) is een vliertak (Sambucus) met een diameter van 3 cm die aan het 
eind vertakt. Op deze tak zijn geen bewerkingssporen aangetroffen. Het 
andere stuk uit dit spoor (vnr. 2) is een kwart stam van ruim een meter 
lang. Eén uiteinde was gesleten. De stam, met een oorspronkelijke diameter 
van circa �5 cm, is gespleten. Stammen werden in de prehistorie gespleten 
door bijvoorbeeld met een bijl langs de stralen in te kappen en het hout 
‘open te wrikken’. Vaak worden dan sporen van de bijlinslag gevonden maar 
dat was hier niet het geval. Zowel het splijten als de slijtage van het uiteinde 
kunnen onder natuurlijke omstandigheden plaats hebben gevonden, zeker 
als de stam enige tijd in het water heeft gelegen. Er zijn circa 40 jaarringen, 
wat niet voldoende is om een dendrochronologische datering uit te voeren. 
De soort is daar bovendien niet geschikt voor. Het betreft namelijk een 
lijsterbes (Sorbus) en daarvan zijn geen vergelijkingscurves voor datering.
Zowel de lijsterbes als de vlier passen goed in de natuurlijke vegetatie 
van het duingebied rond Valkenburg. Ze worden niet vaak gevonden als 
gebruikshout. 

4.6 Conclusie

4.6.1 Vindplaats 1

Het proefsleuvenonderzoek heeft de aanwezigheid van bewoningsresten 
uit grofweg de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetoond. Ter hoogte van 
put 2 lijkt een huisplaats te liggen. In het zuidwesten van put � bevinden 
zich vooral sporen van kuilen en staken, die mogelijk verband houden met 
de randzone van het nederzettingsterrein. In alle putten zijn ook delen 
van greppels aangetroffen die dienst kunnen hebben gedaan als erfafschei-
dingen. Een andere mogelijkheid is dat het gaat om perceelsgreppels van 
akkers of graslandpercelen. 
Vindplaats � ligt op de oeverafzettingen naast een voorloper van de 
Oude Rijn. Op grond van de C�4-datering van hout uit de top van de 
onderliggende getijdenafzettingen, moet de oever gevormd zijn in of na 
het eind van de midden-bronstijd of in de eerste helft van de late bronstijd. 
Vrij snel erna moet de oeverwal betreedbaar zijn geweest, omdat deze toen 
droog kwam te liggen. 
Vindplaats � lijkt op basis van het handgemaakte aardewerk te dateren in 
de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Uit een drietal C�4 dateringen blijkt 

Figuur 4.18. 
Detailopname van de gespleten 
houten stam uit put �.
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echter dat naast dit tijdvak ook in de midden-ijzertijd en de eerste helft van 
de vroege ijzertijd sprake is van menselijke activiteiten. Of in deze oudste 
perioden de zandrug ook bewoond werd of alleen voor landbouw of andere 
specifieke activiteiten werd benut, is onzeker. 

De nederzettingsresten van vindplaats � hebben waarschijnlijk deel 
uitgemaakt van een groter bewoningssysteem waartoe ook de huisplaatsen 
uit de ijzertijd (en bronstijd) behoren die langs een geul ten zuidoosten van 
vindplaats � die door Van Giffen vlak na de oorlog zijn aangetroffen (Archis-
waarnemingsnummers �0706-�0708).

Omvang en gaafheid van de vindplaats 

De omvang van de vindplaats binnen het onderzoeksgebied bedraagt circa 
�,7 ha (Fig. 4.�5). De noordoostelijke begrenzing ligt op de overgang van 
oever naar komgebied. In noordelijke, zuidelijke en westelijke richting loop 
de vindplaats tot buiten het onderzoeksgebied door. 
Uit de coupes en de bestudering van de bodemprofielen blijkt dat 
op de hoogste delen van de vindplaats de top van het prehistorische 
bewoningsniveau verploegd is en is opgenomen in de bouwvoor. 
Waarschijnlijk is er slechts sprake van relatief ondiepe verstoring en 
is hooguit 30 cm van het toenmalige bewoningsniveau verdwenen. In 
noordoostelijke richting, op de flank van de oever en in de aangrenzende 
komklei, resteert nog een deel van het bewoningsniveau waardoor hier 
sprake is van een hoge gaafheid. Ruimtelijke gezien is vindplaats � in 
beperkt mate verstoord door drainagegreppels en (sub)recente sloten. 

Conservering van de vindplaats

Over de conservering van de vindplaats kan in zijn algemeenheid gesteld 
worden dat ter plaatse van de oeverafzettingen voor de bovenste 40 cm van 
de grondsporen, door de hoge ligging ten opzichte van het grondwaterni-
veau, slechte tot matige conserveringsomstandigheden zullen gelden voor 
metaal en organische resten. Het botmateriaal uit dit niveau is merendeels 
gefragmenteerd en gebroken. Desondanks blijkt het in het algemeen goed 
geconserveerd te zijn. Uit enkele coupes blijkt dat diepere delen van kuilen 
(> 40 cm onder vlak �) vaak venig zijn en grote stukken onverbrand bot 
bevatten. Hier zullen zeker goede conserveringsomstandigheden gelden. 

Waardering

Het proces van waarderen van een vindplaats doorloopt een aantal 
stappen (tabel 4.8; zie KNA: VS07). Allereerst wordt gekeken naar de 
belevingswaarde van een vindplaats. Omdat dit vooral van toepassing is op 
zichtbare monumenten is deze stap hier niet van toepassing.
De waardestelling van de betreffende vindplaats vindt plaats op basis van de 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit. 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van een vindplaats vormen de mate van 
gaafheid en conservering de belangrijkste maatstaven. Voor elk van deze 
kwaliteitscriteria kan een vindplaats maximaal 3 punten krijgen. Vindplaats 
� scoort voor gaafheid 3 punten (de verticale gaafheid is goed; de horizontale 
gaafheid is redelijk tot goed, omdat slechts sprake is van een beperkte 
verstoring door drainagesleuven en subrecente sloten) en voor conservering 
2 punten (redelijke tot goede conserveringsomstandigheden); in totaal 5 
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punten. Dit betekent dat de vindplaats in principe behoudenswaardig is.
Het archeologische belang van een vindplaats wordt verder bepaald op 
grond van de zeldzaamheid, de informatiewaarde, ensemblewaarde (de 
landschappelijke en archeologische context) en de representativiteit. De 
zeldzaamheid van de vindplaats is gemiddeld: in de regio Valkenburg 
zijn meer inheemse vindplaatsen met nederzettingsresten uit grofweg de 
ijzertijd en/of Romeinse tijd bekend.�� 
De informatiewaarde van de vindplaats is groot. Maar weinig van de 
bekende vindplaatsen zijn onderzocht, en dan vaak ook nog onvolledig en 
op een gedateerde wijze. Bovendien biedt vindplaats � waarschijnlijk de 
mogelijkheid om nederzettingsresten te bezien in relatie met sporen van 
gelijktijdig landgebruik (weidelandschap van vindplaats 2). Volgens de 
Archeologiebalans 2002 is de kennis over nederzettingen uit de ijzertijd -
Romeinse tijd in de archeoregio ‘Hollands kustgebied’ laag tot gemiddeld.��

De ensemblewaarde is hoog. In de wijde omgeving kunnen in de gehele 
bodemopbouw organische resten aanwezig zijn die perspectieven kunnen 
bieden voor een paleogeografische reconstructie. De archeologische 
contextwaarde van de vindplaats is hoog: in de omgeving zijn vindplaatsen 
bekend uit eerdere en latere perioden waardoor de lange termijn-bewo-
ningsgeschiedenis van het gebied onderzocht kan worden. Daarnaast 
mag verwacht worden dat vindplaats � deel uitmaakt van een groter bewo-
ningssysteem dat zich over een groot deel van de oeverafzettingen heeft 
uitgestrekt. De huisplaatsen uit de ijzertijd (en bronstijd) die langs een geul 
ten zuidoosten van vindplaats � zijn aangetroffen zijn hier voorbeelden van 
(Archis waarnemingsnummers �0706-�0708). Naar verwachting zullen 
binnen het plangebied meer huisplaatsen van dit bewoningssysteem goed 
geconserveerd in de bodem aanwezig zijn, waardoor inter-site analyse 
mogelijk is.��

De eindconclusie is dat de vindplaats behoudenswaardig is op grond van de 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid N.v.t

Herinneringswaarde N.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid �

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde �

Ensemblewaarde �

Representativiteit N.v.t.

4.6.2 Vindplaats 2

Het proefsleuvenonderzoek heeft resten van een agrarisch landschap uit 
grofweg de ijzertijd – middeleeuwen/nieuwe tijd opgeleverd. Waarschijnlijk 
gaat het om een weidegebied dat twee of drie gebruiksperioden heeft 
gekend. Het oudste greppelsysteem heeft mogelijk twee fasen gehad en 
dateert grofweg uit ijzertijd en/of Romeinse tijd. Greppelspoor � houdt 
vermoedelijk eveneens verband met een gebruik van het gebied als weiland, 
maar dan vermoedelijk in de middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Wellicht is 
sprake van een middeleeuwse ontginningsgreppel.

74  Van Oort et al. 2007.
75  Lauwerier & Lotte,2002.
76  De representativiteit van de vindplaats speelt als waarderingscriterium geen rol omdat de 

vindplaats op fysieke en inhoudelijke gronden reeds behoudenswaardig is (zie KNA �.�, deel 
III bijlage IV: figuur 5).

Tabel 4.8. 
Scoretabel waardestelling vindplaats �.
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Omvang en gaafheid van de vindplaats 

De omvang van de vindplaats is niet met zekerheid vast te stellen. In 
proefsleuf 3 is slechts een klein deel van vindplaats 2, een agrarisch 
landschap, in beeld gekomen. Buiten het onderzoeksgebied loopt het 
agrarische landschap waarschijnlijk in alle richting (ver) door. Binnen 
het onderzoeksgebied loopt het agrarische landschap waarschijnlijk in 
zuidwestelijke richting tot aan vindplaats � door. Het booronderzoek maakt 
het aannemelijk dat het terrein tussen put 4 (vindplaats 2) en vindplaats � 
door de aanleg van startbanen in belangrijke mate is aangetast.��

Conservering van de vindplaats

Hoewel de proefsleuf nauwelijks vondsten heeft opgeleverd, kan in 
zijn algemeenheid worden gesteld dat de vindplaats, vanwege de natte 
bodemomstandigheden, goede conserveringsomstandigheden voor metaal 
en organische resten zal hebben.

Waardering

De vindplaats scoort voor gaafheid � punt (groot deel van het landschap lijkt 
bij de aanleg van startbanen verstoord te zijn) en voor conservering 3 punten 
(goede conserveringsomstandigheden); in totaal 4 punten. Dit betekent dat 
de vindplaats in principe niet behoudenswaardig is.
Indien een vindplaats op grond van zijn fysieke kwaliteit niet behoudens-
waardig is, wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te 
bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Dit is het geval, indien te 
verwachten is dat één van de inhoudelijke criteria ’hoog‘ scoort. 
Het blijkt dat ook op grond van de inhoudelijke kwaliteit de vindplaats niet 
behoudenswaardig is:
-  Met betrekking tot het agrarische gebruik in de ijzertijd-middeleeuwen/

nieuwe tijd kan gemeld worden dat de zeldzaamheid van de vindplaats 
niet groot is. Het onderzoeksgebied betreft slechts een klein deel van 
het agrarische landschap uit die periode. Binnen het plangebied is 
waarschijnlijk een groot deel ervan gave toestand bewaard gebleven.

-  Voor de informatiewaarde wordt een gemiddelde score voorgesteld. 
Weliswaar is over de ontginningsgeschiedenis en het landgebruik in 
de ijzertijd- middeleeuwen/nieuwe tijd van dit deel van de micro-regio 
Valkenburg maar weinig bekend; de relatief geringe omvang van het 
gave deel van het onderzoeksgebied maakt dat het niet optimaal is voor 
de bestudering van deze aspecten. 

-  Ook voor de ensemblewaarde wordt een gemiddelde score voorgesteld. 
Ook hier vanwege het feit dat het gave deel van het onderzoeksgebied 
slechts een klein deel vormt van het agrarische landschap in de ijzertijd-
middeleeuwen/nieuwe tijd. Hierdoor is een gedetailleerde vergelijking 
met in de nabijheid gelegen vergelijkbare ontginningen minder zinvol. 

Op grond van de scoretabel is vindplaats 2 niet behoudenswaardig. Dit 
betekent echter niet dat de vindplaats zonder waarde is. Het onderzoeksge-
bied herbergt informatie over de ontginningsgeschiedenis en landgebruik 

77  Uit de opgraving van vindplaats 2 die in mei 2009 is uitgevoerd, blijkt dat de hier gepresen-
teerde mate van gaafheid genuanceerd dient te worden. Ter plaatse van de (oude) start- en 
landingsbanen is inderdaad sprake van enige verstoring maar niet zodanig dat het archeolo-
gisch niveau volledig is verdwenen. Buiten de start- en landingsbanen is sprake van een hoge 
gaafheid, vergelijkbaar met die vastgesteld ter plaatse van proefsleuf 4.



74 Slibdepot Valkenburg

van de ijzertijd – middeleeuwen/nieuwe tijd. Deze informatie kan (hoewel 
in beperkte mate) bijdragen tot een beter begrip van de (natuurlijke en 
culturele) landschappelijke ontwikkelingen in dit deel van het plangebied 
Nieuw Valkenburg (perioden waarover nog maar weinig bekend is). De 
eindconclusie zou kunnen zijn dat de vindplaats niet behoudenswaardig is, 
maar wel onderzoekswaardig.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid N.v.t

Herinneringswaarde N.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid �

Conservering �

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 2

Ensemblewaarde 2

Representativiteit N.v.t.

4.6.3 Selectieadvies

Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van 
een waardevolle vindplaats uit de ijzertijd - Romeinse tijd (vindplaats �). 
Aanbevolen wordt vindplaats � door aanpassing van de planontwikkeling in 

situ te behouden (zie Fig. 4.�5). Indien behoud in situ geen optie is, wordt 
aanbevolen de vindplaats op te graven. 
Vindplaats 2 is als niet behoudenswaardig gewaardeerd. Dit betekent niet 
dat de vindplaats zonder waarde is. De archeologische resten op vindplaats 
2 kunnen informatie opleveren die bijdragen tot een beter begrip van de 
landschappelijke ontwikkelingen in dit deel van het plangebied locatie 
Valkenburg. De conclusie is dat de vindplaats wel onderzoekswaardig is. 
Geadviseerd wordt dat als de aanleg van het GHHR-terrein daadwerkelijk 
doorgezet wordt, ter plaatse van vindplaats 2 een onderzoek door middel van 
sleuven uit te voeren naar de aanwezige greppelsystemen.

Geadviseerd wordt om tijdens deze opgraving tevens aandacht te besteden 
aan de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied 
vanaf de vroege middeleeuwen. 

Met betrekking tot de bevindingen van onderhavig onderzoek en de 
aanbevelingen op basis hiervan dient contact opgenomen te worden met 
dhr. Dr. B. Voormolen van de gemeente Katwijk. 

4.6.4 Beantwoording onderzoeksvragen

Vindplaats �: 
�.  Welke zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten op en 

langs de flanken van de zandkop?

Het gaat om een nederzettingsterrein van minimaal �,7 ha uit grofweg de 
late ijzertijd – begin Romeinse tijd. Tussen de nederzettingsresten zijn 
greppels aangetroffen die dienst kunnen hebben gedaan als erfafschei-
dingen. Een andere mogelijkheid is dat het gaat om perceelsgreppels van 
akkers of graslandpercelen. In het laatste geval moet het agrarische gebruik 
in tijd voor of na de bewoningsfase hebben gelegen.

Tabel 4.9. 
Scoretabel waardestelling vindplaats 2.
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2.  Indien sprake is van een huisplaats: zijn er aanwijzingen voor een enkelvoudig 

of meervoudig bewoond erf of meerdere gelijktijdig bewoonde erven? Hoe was/

waren deze ingericht en begrensd? Hoe is de omgeving van de huisplaats(en) 

verder ingericht (erfafscheiding, perceelafscheidingen, infrastructuur ed)?;

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het proefsleuvenonderzoek 
heeft wel de aanwezigheid van een nederzettingsterrein aangetoond, maar 
laat geen uitspraken toe over structurele elementen waaruit de nederzetting 
is opgebouwd.

3.  Wat is de genese van de zandkop? Wat kan gezegd worden over de 

locatiekeuze van de toenmalige bewoners. In welke mate kan de zandkop in 

verband worden gebracht met de huisplaatsen uit de ijzertijd (en bronstijd) 

langs een geul ten zuidoosten van vindplaats 1 die door van Giffen vlak na de 

oorlog zijn aangetroffen (Archis waarnemingsnummers 10706-10708)?;

De zandkop bestaat uit oeverafzettingen die is gevormd vanuit een 
zuidwestelijk gelegen geul. De bewoning lijkt zich te concentreren op de 
hoogste delen van de zandkop.
Het is goed mogelijk dat de aangetroffen nederzetting- landgebruikresten 
deel uitmaken van een bewoningssysteem waar de genoemde huisplaatsen 
ook toe behoren.

4.  Welke relatie is er tussen de bewoning op de zandkop en de aanwezig 

bodemhorizonten/laklagen langs de flankdelen van de zandkop? Is er 

(dateerbaar) vondstmateriaal ingebed in de beide bodemhorizonten?

De bodemhorizonten/laklagen langs de flank van het oeverpakket hebben 
waarschijnlijk doorgelopen tot over de oever. De bewoning is vermoedelijk 
te relateren aan de bodemhorizont van de top van de oever.

Vindplaats 2:
1.  Wat is de genese van beide restgeulen? Is sprake van getijdekreken, zijtakken 

van de oude Rijn of eerder van crevassegeultjes?

Waarschijnlijk is er sprake van getijdekreken.
 
2.  Zijn er aanwijzingen voor bewoning ter hoogte van of in de nabijheid van de 

restgeultjes? Hoe kan de fosfaatverspreiding ter plaatse worden verklaard?

Er zijn geen aanwijzingen voor bewoning, maar wel voor het agrarisch 
gebruik van het gebied (weidegebied). Het fosfaat zou het gevolg kunnen 
zijn van uitwerpselen van het vee, indien dit in het veld of op stal stond.

3.  Welke relaties zijn er tussen vindplaats 2 en vindplaats 1?

Het greppelsysteem van vindplaats 2 is geïnterpreteerd als de verkaveling 
van een agrarisch landschap dat deels uit de ijzertijd en Romeinse tijd 
dateert. Het is goed mogelijk dat deze verkaveling hoort bij het nederzet-
tingsterrein van vindplaats � dat eveneens uit de ijzertijd en de Romeinse 
tijd dateert.

4. Welke relaties zijn er met de vindplaatsen die RAAP in het tracé van de 

Rijngouwelijn heeft aangetroffen ten noordoosten van deze vindplaats?

Omdat onduidelijk is wat de landschappelijke en archeologische context is 
van de RAAP-vindplaatsen kan hierover geen uitspraak gedaan worden.
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5.  Wanneer zijn beide restgeultjes actief geweest en wanneer zijn ze opgevuld met 

veen? 

De beide restgeultjes zijn actief geweest toen het onderzoeksgebied een 
getijdengebied was. Het veen is ontstaan ten tijde van de onderste laklaag, 
dus eventueel ten tijde van greppelspoor 5 en in ieder geval in de periode 
van een of meer eeuwen voorafgaand aan greppels 2 en 3.

6.  Kunnen de vullingen van beide restgeulen gebruikt worden voor een paleogeo-

grafische en vegetatiereconstructie?

Ja.
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� 2  60 AW � 6 �� gruis    PREH  

� � 2 40 AW � � 5 wand geen   IJZ aankoeksel

� 2  60 AW 2 � 7 wand potgruis GEGLAD  IJZ Ander baksel dan het aardewerk uit spoor 7.

� � 2 � KBM � � �     INDET  

� 2 42 4� AW � � 25 wand potgruis   ROM  

� � 7 45 AW 6 �� 67 wand potgruis   IJZ  

� � 7 45 AW 5 6 44 wand potgruis GEPOL  IJZ  

� � 7 45 AW 4 � 45 buik potgruis GEPOL  IJZ aankoeksel

� � 7 45 AW 2 � � rand potgruis GEPOL  IJZ Mogelijk drieledige pot.

� � 7 45 AW � �2 6� gruis    PREH  

� 2 50�5 42 AW 2 � 4 wand potgruis   IJZ aankoeksel

� 2 50�5 42 AW � � 20 wand potgruis  KAM op wand IJZ  

� 92 50�6 9 KER � � 7     INDET Klei.

� � 2 44 AW 2 � 5 wand potgruis   IJZ Zeer sterk verweerd.

� � 7 45 AW � � �2 schouder/buik potgruis GEPOL  IJZ  

� �  44 AW � 2 � gruis    PREH  

2 � �0 �0 AW � � � gruis    ROMX  

2 � 50�0 22 AW � � 6 rand plant+zand   ROM  

2 � 50�0 22 AW 2 �5 �08 wand plant+zand   ROM  

2 � 50�0 22 AW � �5 45 gruis    ROMX  

2 � 26 �� AW � � �� wand plant+zand  VING/KRAS op wand ROM  

2 2 �9 �2 AW � � �8 wand plant+zand   ROM  

2 � �0 �0 AW 2 2 �� wand potgruis+plant   ROM  

2 2 �4 �� AW � � �0 wand potgruis+plant   ROM aankoeksel

2 � �0 �0 AW 4 2 �2 wand plant+zand   ROM  

2 � �6 24 AW � 4 6 gruis    ROMX  

2 � �0 �0 AW 2 � �0 bodem plant+zand   ROM  

2 � 50�0 29 AW � � 5 spinschijf plant+zand   ROM
Scherf die is hergebruikt als spinschijfje. Bloemers �978, p. 
�7�, abb. �79.

2 � 50�0 22 AW 4 � 7 bodem plant+zand   ROM Mogelijk drieledige pot, rand staat naar buiten toe.

2 � �0 �0 AW � � � gruis    ROMX  

2 � �0 �0 AW � � 7 hals plant+zand   ROM  

2 � �0 �0 AW 5 � 5 wand plant+zand   ROM  

� � 8 �� AW 2 � 7 wand potgruis   IJZX  

� � 5050 �8 AW � � 4� buik potgruis+plant   IJZ/ROM  

� � 6 �9 AW � � �7 wand potgruis+plant   IJZ/ROM aankoeksel op wand

� � 50�0 �4 AW �0 � 7 buik potgruis+plant GEPOL  IJZ/ROM
Buik geassocieerd met hals/schouder/buik met volgnum-
mer 9.

� � 50�0 �4 AW 9 2 �4 hals/schouder/buik potgruis+plant GEPOL  IJZ/ROM �Ledig; Ooraanzet op de grootste buikomvang. Hals/
schouder/buik geassocieerd met buik met volgnummer 
�0. Van Heeringen �992, p. �2� (207), pot 2�. Bloo 2008, 
p.82, afb. D.

� � 50�0 �4 AW 8 2 28 wand potgruis   IJZ/ROM  

� � 50�0 �4 AW 7 5 44 wand potgruis  VING in vlak op wand IJZ/ROM Sterk verweerd. Bloo 2008, p.82, afb. B.

� � 50�0 �4 AW 6 � �5 wand potgruis+zand   IJZ/ROM  

� � 50�0 �4 AW 5 � 9 wand potgruis+zand   IJZ/ROM  

� � 5050 �7 AW �6 � 54
hals/
schouder/buik

potgruis   IJZ/ROM  

� � 7 20 AW � 2 �2 wand potgruis   IJZ/ROM aankoeksel

� � 2 27 AW 2 � �� wand potgruis+plant   IJZ/ROM  

� � 8 �� AW � � 2� wand potgruis  SPATEL op wand IJZ/ROM  

� � 2 27 AW � � �� bodem potgruis+plant   IJZ/ROM aankoeksel op buik/bodem

� � 8 2� AW � � 5 wand potgruis+plant   IJZ/ROM  

� � 8 2� AW 2 � �4 wand potgruis+plant  VING in vlak op wand IJZL aankoeksel

� � � �2 AW � �7 26 gruis    PREH  

� � � �2 AW 2 � �0 wand potgruis  VING op wand IJZ/ROM  

� � � �2 AW � � 6 rand potgruis   IJZ/ROM �ledig 

Bijlage 3 Vondstenlijst proefsleuvenonderzoek onderzoeksgebied GHHR
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� � � �2 AW 4 2 �9 wand potgruis   IJZ/ROM aankoeksel

� � � �2 AW 5 4 6� wand potgruis   IJZ/ROM aankoeksel

� � � �2 AW 6 2 46 wand potgruis+plant   IJZ/ROM  

� � 4 �6 AW � � 20 rand potgruis+zand   ROM �ledig, Bloemers �978, p.�45, abb. �54, randtype 2b.

� � 50�0 �4 AW � 5 �� gruis    PREH  

� � 50�0 �4 AW 2 � 9 wand zand   IJZ/ROM  

� � 50�0 �4 AW � 2 �2 rand potgruis   IJZ/ROM �ledig, Rand geassocieerd met hals/schouder/buik met 
volgnummer 4.

� � 7 20 AW 2 � 5 rand potgruis+zand   IJZ/ROM �ledig,

� � 5050 �7 AW �2 2 �4 wand plant+zand   IJZ/ROM  

� � 5050 �7 AW 2 � �8 wand potgruis+plant   IJZ/ROM  

� � 5050 �7 VKL �8 5 2�     PREH  

� � 5050 �7 AW � 2� 45 gruis    PREH  

� � 5050 �7 AW 4 5 �6 wand potgruis   IJZ/ROM  

� � 5050 �7 BOT �7 2 4     PREH  

� � 5050 �7 AW 6 � �4 wand plant+zand  VING op wand IJZL Sterk verweerd.

� � 5050 �7 AW 7 � �� schouder potgruis+zand   IJZ/ROM  

� � 5050 �7 AW 8 2 29 wand potgruis+plant   IJZ/ROM  

� � 5050 �7 AW 9 � 24 wand plant+zand  KAM op wand IJZL Regelmatige kamstreekversiering, slecht zichtbaar door 
sterke verwering.

� � 5050 �7 AW �0 � 4 wand plant+zand  KRLIJN op wand IJZL Sterk verweerd.

� � 50�0 �4 AW 4 2 47 hals/
schouder/buik

potgruis   IJZ/ROM Hals/schouder/buik geassocieerd met rand met volgnum-
mer �.

� � 2 27 AW � 25 �2 gruis    BRONSX  

� � 5050 �7 AW 5 6 66 wand potgruis+plant   IJZ/ROM  

� � 5050 �7 AW � � 2� buik/bodem potgruis+plant GEPOL  IJZ/ROM  

� � 5050 �7 AW �� � 7 rand potgruis+plant   IJZ/ROM  

� � 5050 �7 AW �4 � �7 bodem potgruis+plant  VING op buik/bodem IJZL Sterk verweerd. Van Heeringen �992, p. �45 (229); pot 44.

� � 5050 �7 AW �5 � ��
hals/
schouder/buik

plant+zand   IJZ/ROM  

� 2 2 �4 AW � � � gruis    BRONSX  

� � 2 �5 AW � � 7 wand potgruis+plant BESM  IJZ/ROM aankoeksel

� � 50�0 �� AW 6 2 �7 rand plant+zand   IJZ/ROM  

� � 50�0 �� AW 5 � 98 buik/bodem potgruis+zand BESM  IJZL aankoeksel op bodem

� � 50�0 �� AW 4 � �9 wand zand   IJZ/ROM Binnenzijde geglad.

� � 50�0 �� AW � � �� wand potgruis   IJZ/ROM  

� � 50�0 �� AW 2 � 26 wand potgruis+plant   IJZ/ROM aankoeksel

� � 50�0 �� AW � 6 9 gruis    PREH  

� � 2 27 AW 4 2 �4 wand potgruis+plant   ROM  

� � 5050 �7 AW �� 2 �� wand plant+zand  KAM op wand IJZL De scherven passen aan elkaar en vormen zo een half 
ronde vorm, wellicht hergebruik als spinschijfje?


