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Graven naar greppels 
De opgraving van vindplaats 2 op het GHHR-terrein 
in plangebied Nieuw Valkenburg

In opdracht van Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol bv in het voorjaar van 2009 
een opgraving uitgevoerd op vindplaats 2 in onderzoeksgebied Grondverbeteringsinstallatie 
Hoogheemraadschap Rijnland (GHHR). De reden voor het onderzoek zijn plannen van het 
Hoogheemraadschap Rijnland om, in het kader van de ontwikkeling van het plangebied 
Nieuw Valkenburg, een grondverwerkingsinstallatie in het onderzoeksgebied aan te leggen. 
In de ondergrond bevindt zich een verlandend estuarium met verschillende afzettingsmilieus: 
een estuarien landschap, gevormd in een inter- of subgetijde milieu; daarboven een kwelder-
krekenlandschap dat gevormd is in een supra-getijde milieu en een deklandschap gevormd 
door afzettingen van de Oude Rijn. Het estuariene landschap is te nat geweest voor bewoning. 
In de kwelder- en deklandschappen zijn daarentegen sporen van menselijke activiteiten 
aangetro�en. Drie bewoningsniveau’s zijn te onderscheiden, respectievelijk de top van het 
kwelderlandschap, een laklaag in de dekafzettingen en de top van de dekafzettingen. De 
aangetro�en archeologie bestaat uit verschillende greppelsystemen uit de perioden late 
prehistorie/Romeinse tijd tot nieuwe tijd, kuilen en paalsporen uit de ijzertijd en enkele 
vondstconcentraties met ijzertijd materiaal. 



Graven naar greppels

De opgraving van vindplaats 2 op het GHHR-terrein in 

plangebied Nieuw Valkenburg

J. van der Leije



Colofon

Archol Rapport 136
Graven naar greppels. 
De opgraving van vindplaats 2 op het GHHR-terrein in plangebied Nieuw Valkenburg.

Uitvoering:   drs. C. v.d. Linde (veldwerkleider)
  drs. P. v.d. Bos (projectmedewerker)
  M. Zander MA (projectmedewerker)
  J. v.d. Leije MA (projectmedewerker)
  drs. A.J. Tol (projectleiding)
 

Contactpersoon opdrachtgever: dr. P. Jongste (directievoerder; Hazenberg Archeologie)

Auteur(s):   J. van der Leije MA 

Met bijdragen van:   drs. E. Drenth 

Redactie:  drs. A.J. Tol

Beeldmateriaal:   ing. S. Shek  

Projectleiding/autorisatie:  drs. A.J. Tol

Opmaak: A.J. Allen (Archol)
Oplage: 25 stuks
ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2012
Postbus 9515
2300 RA Leiden
info@archol.nl
Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave 

1  Inleiding 5
 1.1 Aanleiding en doelstelling 5
 1.2 Onderzoeksgebied 6
 1.3 Administratieve gegevens 6

2  Landschappelijk en archeologisch kader 7
 2.1 Inleiding 7
 2.2 Landschap 7
 2.3 Bewoningsgeschiedenis 9
 2.4 Vooronderzoek GHHR-gebied 10

3  Vraagstellingen en methodiek 13
 3.1 Doel- en vraagstellingen 13
 3.2 Methodiek 13

4  Landschappelijke situatie 17
 4.1 Inleiding 17
 4.2 Estuarien-/ lagunair landschap 18
 4.3 Kwelder-krekenlandschap 18
 4.4 Deklandschap 22
 4.5 Verstoringen 22

5  Sporen 23
 5.1 Inleiding 23
 5.2 Middeleeuwen/Nieuwe tijd 23
 5.3 Prehistorie/Romeinse tijd 25

6  Specialistisch onderzoek 29
 6.1 Prehistorisch aardewerk 29
  6.1.1 Inleiding 29
  6.1.2 Resultaten 29
 6.2 Natuursteen 30
 6.3 Archeozoölogie 30
  6.3.1 Inleiding 30
  6.3.2 Materiaal en methode 30
  6.3.3 Resultaten 31
  6.3.4 Conclusie 34

7  Synthese 35
 7.1 Interpretatie 35
 7.2 Beantwoording onderzoeksvragen 36

Literatuur 38
Lijst van figuren 40
Lijst van tabellen 40
Bijlage 1 Sporenlijst 41
Bijlage 2 Vondstenlijst 43
Bijlage 3 Prehistorisch aardewerk 45
Bijlage 4 Dierlijk botmateriaal 47



4 Nieuw ValkeNburg



Nieuw ValkeNburg    5

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
In opdracht van Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol bv in het 
voorjaar van 2009 een opgraving uitgevoerd op vindplaats 2 in onderzoeks-
gebied Grondverbeteringsinstallatie Hoogheemraadschap Rijnland (GHHR). 
De reden voor het onderzoek zijn plannen van het Hoogheemraadschap 
Rijnland om, in het kader van de ontwikkeling van het plangebied Nieuw 
Valkenburg, een grondverwerkingsinstallatie in het onderzoeksgebied aan 
te leggen. Hierdoor kunnen archeologische waarden in de ondergrond 
door zetting,compactie en de bouw van installaties en pijpgangen verstoord 
worden.
In 2008 en 2009 zijn door Archol bv, in samenwerking met de Faculteit 
der Archeologie van Universiteit Leiden, een karterend en waarderend boor- 
en proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in onderzoeksgebied GHHR.1 Tijdens 
dit vooronderzoek zijn twee vindplaatsen aangetroffen. Vindplaats 1 is door 
planaanpassing in situ (in de bodem) bewaard. Voor vindplaats 2 bleek dit 
niet mogelijk, waardoor het bevoegd gezag (gemeente Katwijk) besloot dat 
de vindplaats door middel van een opgraving onderzocht diende te worden. 
Dit rapport doet het verslag van de resultaten van deze opgraving. Doel van 
het onderzoek op vindplaats 2 is het in kaart brengen van de verkavelingen 
van het gebied vanaf de late prehistorie tot en met de Nieuwe tijd en het 
vaststellen van de relatie tussen deze verkavelingssporen en een huisplaats 
aangetroffen op vindplaats 1.

1  Jansen,  Mol & Tol 2010.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied 
GHHR-Nieuw Valkenburg 
vindplaats 2. 
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1.2 Onderzoeksgebied
Het plangebied Nieuw Valkenburg is direct ten zuiden van de 
bebouwde kom van Valkenburg gelegen en omvat het gehele voormalige 
Marinevliegkamp Valkenburg en aangrenzende terreinen ten oosten 
daarvan (figuur 1.1 en tabel 1.1). Het plangebied Nieuw Valkenburg zal de 
komende jaren worden ontwikkeld tot een hoogwaardig woongebied. 
Het onderzoeksgebied GHHR is een langgerekt terrein in het midden van 
het plangebied, op terrein van het voormalige Marinevliegkamp. De in dit 
rapport besproken vindplaats 2 (10 hectare) bevindt zich in het noordoosten 
van dit terrein. De noord- en oostzijde worden begrensd door landingsbanen 
van het vliegveld, de westzijde door een niet meer in gebruik zijnde oude 
landingsbaan en het zuiden door een geasfalteerde weg. Ten tijde van het 
veldwerk was het terrein in gebruik als grasland. 

1.3 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Definitieve opgraving
Projectcode: Onderzoeksgebied GHHR-Nieuw 

Valkenburg Vindplaats 2
Archol Projectcode: LVH1244
Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden 

bv (Archol)
Periode van uitvoering veldwerk: 27 april-8 mei (fase 1) en 18-25 mei 

(fase 2) 2009
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Katwijk
Plaats: Valkenburg
Toponiem: Grondverbeteringsinstallatie 

Hoogheemraadschap Rijnland
Coördinaten: zuidwest    89.150/464.653

noordwest    88.842/464.672 
noordoost    89.138/464.903
zuidoost    89.219/464.706

Opdrachtgever: Projectbureau Locatie Valkenburg, 
Ir. M.G. Reissenweber 
(Projectleider)

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk, Dhr. Dr. B. 
Voormolen (beleidsmedewerker 
archeologie)

Directievoering: Hazenberg Archeologie, dhr. Dr. P. 
Jongste 

ARCHIS-
onderzoeksmeldingsnummer:

34407

ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 417384
ARCHIS-waarnemingsnummer: in aanvraag
Beheer en plaats documentatie en 
vondsten:

Depot Bodemvondsten provincie 
Zuid-Holland

Tabel 1.1: 
Administratieve gegevens
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Inleiding
In het kader van de ontwikkeling van het plangebied Nieuw Valkenburg zijn 
vanaf 2005 verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd:

· Bureauonderzoek plangebied Nieuw Valkenburg (ADC, 2005);2

· Bureauonderzoek plangebied Nieuw Valkenburg (Hazenberg 
Archeologie, 2007);3

· Geoarcheologisch booronderzoek plangebied Nieuw Valkenburg (RAAP, 
2009);4

· Karterend en waarderend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek 
(Archol en faculteit der Archeologie van Universiteit Leiden, 2008 en 
2009).5

Het hier gepresenteerde landschappelijke en archeologische kader is 
hoofdzakelijk op deze onderzoeken gebaseerd (paragrafen 2.2 en 2.3). In 
paragraaf 2.4 wordt ingegaan op de specifieke archeologische verwachting 
van het onderzoeksgebied GHHR.

2  Ploegaert e.a. 2005.
3  Van Oort e.a. 2007.
4  Jansen e.a. 2010.
5  Jansen e.a. 2010.
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Figuur 2.1 
Ligging van het onderzoeksgebieden geoar-
cheologie Nieuw Valkenburg (zwart) en GHHR 
(rood); omliggende ARCHIS-waarnemingen 
(rood) en de AMK-terreinen (blauw) gepro-
jecteerd op de CHS kaart 1a, inzet: ligging in 
Nederland (ster). 
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2.2 Landschap

Algemeen
Het landschap waarin het plangebied ligt kent een sterk dynamisch 
verleden als gevolg van een afwisselende mariene en fluviatiele invloed. 
Bepalend voor de vorming van het landschap zijn de activiteiten van de 
Oude Rijn vanaf circa 4400 voor Chr. tot 1122 na Chr. en de uitbreiding 
van de kustbarrière in westelijke richting vanaf circa 3800 voor Chr. Het 
algemene beeld van het plangebied is die van een verlandend estuarium met 
verschillende afzettingsmilieus. Deze hebben verschillende stratigrafisch 
van elkaar gescheiden landschappen gevormd. Deze drie landschappen 
betreffen een estuarien of lagunair landschap, een kwelder-krekenlandschap 
en een landschap dat is gevormd als gevolg van overstromingen vanuit de 
Oude Rijn, waarbij de Rijnmonding vermoedelijk al voor een belangrijk deel 
afgesloten was.

Afzettingsmilieu Oppervlakte tov 
zeespiegel 

Overstromingsfrequentie Sedimentkenmerken 

Subgetijde < GLW continu zandig met eventueel kleilagen. 

Intergetijde GLW<>GHW dagelijks sterk gelaagd, humeus, klei tot zand. 

Supragetijde >GHW maandelijks – sporadisch 
(stormvloed, springvloed, etc) 

vrijwel ongelaagde ( agv bioturbatie) 
zware klei tot zand al dan niet met 
lak lagen. 

Gedurende het neolithicum bestond de ondergrond van het plangebied uit 
wadplaten en geulen en was het gebied onbewoonbaar. Ten noorden van 
de Oude Rijn en ten zuiden van het onderzoeksgebied werd het landschap 
gekenmerkt door afwisselend strandwallen en kwelderafzettingen. Vanaf 
circa 2500 voor Chr. kwamen delen van Valkenburg boven gemiddeld 
hoogwater te liggen en ontstonden vermoedelijk enkele min of meer stabiele 
geulen. Min of meer gelijkopgaand met de kustuitbreiding ontwikkelden 
de kwelders zich verder richting kust. Rond 2000 voor Chr. werd er voor 
de huidige kustlijn ter hoogte van Katwijk een strandwal gevormd waardoor 
de mariene invloed sterk afnam. Het estuariene landschap, gevormd in een 
inter- of subgetijde milieu, gaat geleidelijk over in een kwelder-krekenland-
schap.

Het kwelder-krekenlandschap is gevormd in een supra-getijde milieu. De 
activiteiten van de Oude Rijn en de aanwezigheid van stabiele geulen in 
het gebied zijn bepalend voor de vorming van dit landschap. Vermoedelijk 
kreeg de Oude Rijn een meer meanderend karakter. De aanwezigheid van 
een zandige kronkelwaard in de jongste loop van de Oude Rijn, direct ten 
noorden van het plangebied, lijkt dit beeld te ondersteunen.6 De fluviatiele 
activiteit zorgt voor een afwisseling van oever- en komafzettingen, tevens 
kunnen getijdenkreken zijn ontstaan binnen het kweldergebied door de nog 
aanwezige mariene invloed.

Door het geheel verdwijnen van de mariene invloed ontstond ten slotte 
een compleet fluviatiel gevormd landschap met afzettingen ten gevolge 
van overstromingen vanuit de Rijn, het deklandschap. Zowel het bestaande 
reliëf (oever- en komafzettingen) als de afstand tot de bron van de 
6  Molenaar 2004.

Tabel 2.1. 
Afzettingsmilieus binnen het Oude Rijn 
estuarium, gerelateerd aan de zeespiegel. 
GLW gemiddeld laag water, GHW gemid-
deld hoog water.
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overstromingen bepalen de invloed van de overstromingen en zodoende 
de dikte en het karakter van het sedimentatie. In delen van het landschap 
ontbreken deze afzettingen door hoog opgeslibde oevers die gevormd zijn in 
het kwelder-krekenlandschap.
De aanwezigheid van laklagen in zowel het kwelder- als het deklandschap, 
maakt duidelijk dat tussen de vorming van bovenstaande landschappen 
sprake geweest is van periodes met verminderde of afwezige sedimentatie.

Landschap GHHR-gebied
Het vooronderzoek geeft een gedetailleerder beeld van de opbouw het 
landschap binnen het GHHR terrein. De ondergrond van het GHHR-gebied 
bestaat tot 4 meter diepte uit een matig fijn tot matig grof zand met 
plaatselijk dunne kleilaagjes. Dit pakket vertoont een fining upward 

sequentie en duidt zodoende op een verlanding. Het pakket is afgezet vanuit 
het estuarium van de Oude Rijn, in zoet- of brak water. 
In het zuidwesten van het plangebied worden deze afzettingen afgedekt 
door een pakket uiterst tot zeer fijn zand van maximaal 0,5 meter. Dit lijkt 
te wijzen op een oever- of crevasse afzetting, die landschappelijk hoger 
lag dan het omringende komgebied. Het is niet duidelijk of dit de oever 
van een restgeul van de Oude Rijn betreft, of een kleinere crevassegeul. 
De noordoostelijke flank van de zandrug wordt overdekt door matig siltige 
klei die het hele verdere plangebied bedekt. Plaatselijk bevat de klei twee 
laklagen op circa 100-120 cm onder maaiveld. Deze klei is geïnterpreteerd 
als komklei die in het gebied is afgezet tijdens overstromingen van de Oude 
Rijn. In het noordoosten van het terrein, ter hoogte van vindplaats 2, zijn in 
deze klei twee restgeultjes aangetroffen, die venig zijn opgevuld. Naast één 
van deze kreken is een kleine pointbar (kronkelwaard) gevormd als gevolg 
van een zijwaartse verplaatsing. 

2.3 Bewoningsgeschiedenis

Neolithicum – bronstijd
Bewoning uit deze periode wordt verwacht op de hogere delen van de 
strandwallen en of de Oude Duinen. Tot nog toe zijn binnen het plangebied 
geen vindplaatsen bekend en beperken de archeologische resten zich in de 
directe omgeving tot één enkele vuurstenen pijlpunt uit het neolithicum, 
gevonden bij een uitbreiding van het Valkenburgse meer. Van de zuidelijker 
gelegen strandwallen zijn bewoningssporen vanaf het neolithicum bekend.

IJzertijd – Romeinse tijd
Zowel in de ijzertijd als de Romeinse tijd was het plangebied en de directe 
omgeving ervan bewoond. De bewoningssporen uit de ijzertijd bevinden 
zich langs de geul aan de zuidzijde van het plangebied, in het bijzonder 
langs de zuidrand van het Valkenburgse meer en langs de zuidrand van 
het voormalig vliegveld. Bij recentelijk uitgevoerde veldonderzoeken door 
Archol en RAAP Archeologisch Adviesbureau zijn tevens bij ‘De Groene 
Buffer’ aan de zuidwestelijke grens van het plangebied Nieuw Valkenburg7 
en op het terrein van het voormalig vliegkamp archeologische resten uit de 
ijzertijd en Romeinse tijd aan het licht gekomen.8

7  Pruijsen in voorbereiding.
8  IVO-proefsleuven onderzoek 2010-2011, rapport in voorbereiding.
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Gedurende de Romeinse tijd was er rondom Valkenburg veel menselijke 
activiteit. Direct ten noordoosten van het plangebied bevindt zich de 
Romeinse Rijksgrens (de limes) en in het centrum van Valkenburg heeft 
een Romeins fort (castellum) gelegen. Het castellum maakte onderdeel uit 
van de verdedigingswerken langs de rijksgrens, welke rond 40 na Chr. 
aangelegd zijn. Direct ten zuiden van de N206 bevond zich een kampdorp 
(vicus) dat tot in het plangebied doorloopt. Een aantal van de AMK-terreinen 
(Archeologische Monumentenkaart) direct ten zuiden van de N206 (fig. 2.1  
& 2.2) houdt hiermee verband. Dergelijke vici, burgerlijke nederzettingen, 
ontstonden in de regel rondom castella. Ten noordwesten van de N206 
wordt een grafveld behorende bij één van de vici verondersteld. Deze wordt 
vermoed langs de limesweg (Via Militaris), waarvan de resten direct ten 
zuiden van de N206 zijn aangetroffen. Daarnaast zijn vindplaatsen uit de 
Romeinse tijd aangetroffen langs de geul aan de zuidzijde van het onder-
zoeksgebied.

Middeleeuwen – Nieuwe tijd
Vroeg middeleeuwse bewoningssporen zijn tijdens het proefsleuvenonder-
zoek in 2010 aangetroffen in het noordoosten van het plangebied Nieuw 
Valkenburg en op het AMK-terrein De Woerd Achterweg direct oostelijk van 
het plangebied.9 Daarnaast is er direct ten zuidwesten van het onderzoeksge-
bied enig aardewerk aangetroffen dat mogelijk uit de vroege middeleeuwen 
dateert. Ten oosten van het plangebied ligt ook de versterkte boerderij of 
Havezate Zonneveldt uit de late middeleeuwen.10 
Het onderzoeksgebied zelf was gedurende de middeleeuwen en Nieuwe tijd 
relatief nat en zal voornamelijk als weiland in gebruik geweest zijn. 

2.4 Vooronderzoek GHHR-gebied
In het kader van de plannen van het Hoogheemraadschap Rijnland om 
centraal in het plangebied Nieuw Valkenburg een grondverwerkings-
installatie aan te leggen is in 2008 en 2009 in het GHHR-gebied een 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd.  Allereerst is een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd om een gedetailleerder beeld te krijgen van de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied en het bestaande verwachtingsmodel 
nader te specificeren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn 
in het zuidwesten en noordoosten van het onderzoeksgebied GHHR twee 
kansrijke zones aangewezen Het centrale deel leek diep verstoord door de 
aanleg van landingsbanen. 
De kansrijke zones zijn door middel van een karterend booronderzoek 
verkend. Dit leverde twee vindplaatsen op in het zuidwesten (vindplaats 
1) en het noordoosten (vindplaats 2) die met behulp van proefsleuven zijn 
gewaardeerd (figuur 2.3). 
Op vindplaats 1 is een nederzettingsterrein aangetroffen uit grofweg de 
late bronstijd – begin Romeinse tijd. De nederzettingssporen bestaan uit 
paalsporen, staken en kuilen. Daarnaast zijn greppels aangetroffen die ofwel 
als erfscheiding dienst gedaan kunnen hebben, ofwel als perceelsgreppels 
van akkers of graslandpercelen. Bij het proefsleuvenonderzoek op vindplaats 
2 zijn resten van greppels en sloten uit de ijzertijd – middeleeuwen/Nieuwe 
tijd aan het licht gekomen. Deze vindplaats is geïnterpreteerd als extensief 

9  Monumentnummer 2969: de Woerd; Achterweg.
10  Monumentnummer 2970. �e e�acte ligging lijkt niet overeen te komen met de ligging van  Monumentnummer 2970. �e e�acte ligging lijkt niet overeen te komen met de ligging van 

het AMK-terrein (zie ook Schute & Jansen 2007).
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Figuur 3. Overzicht van de bekende vindplaatsen uit de directe omgeving van het plangebied met als ondergrond
het AHN (www.AHN.nl).
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Figuur 2.3. 
Overzicht van de bekende vindplaatsen uit de directe omgeving van het onderzoeksgebied met als ondergrond het AHN. 

Figuur 2.2 
Overzicht van de bekende vindplaatsen uit de 
directe omgeving van het onderzoeksgebied 
Nieuw Valkenburg met als ondergrond het AHN. 
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benut weidegebied met twee of drie gebruiksfasen. Het oudste aangetroffen 
greppelsysteem omvat mogelijk twee fasen en dateert uit de ijzertijd en/of 
Romeinse tijd. Daarnaast is een greppel aanwezig die uit de middeleeuwen/
Nieuwe tijd dateert en mogelijk als middeleeuwse ontginningsgreppel 
geïnterpreteerd kan worden. De verkavelingen uit de eerstgenoemde periode 
houden mogelijk verband met de huisplaats op vindplaats 1.11 
Na het inventariserend veldonderzoek heeft de gemeente Katwijk een 
selectiebesluit genomen met betrekking tot vindplaatsen 1 en 2. Vindplaats 
1 is door planaanpassing in situ bewaard. Vindplaats 2 betreft geen 
behoudenswaardige vindplaats, maar voorafgaand aan de inrichting als 
grondverwerkingsinstallatie moet de vindplaats worden onderzocht op de 
aangetroffen (pre)historische greppelsystemen.12 Verwacht wordt dat het 
onderzoek een redelijk beeld kan opleveren van de verkavelingen in de 
verschillende perioden. Tevens kunnen kuilenclusters en bijgebouwtjes 
aangetroffen worden.

11  Jansen, Mol & Tol 2010. Jansen, Mol & Tol 2010.
12  Jongste 2008. Jongste 2008.
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3 Vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstellingen
Doel van het onderzoek naar is het in kaart brengen van de verkavelingen 
van vindplaats 2 op het GHHR terrein vanaf de late prehistorie tot en 
met de Nieuwe tijd. Daarnaast heeft het onderzoek tot doel het vaststellen 
van het verband tussen deze verkavelingssporen en de huisplaats die bij 
vindplaats 1 aangetroffen is.

In het PvE zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

-  Uit welke perioden zijn verkavelingsgreppels aangetroffen. Zijn binnen 
deze perioden ook faseringen vastgesteld? 

-  Hebben de verkavelingsporen een relatie met de huisplaats die ten 
zuidwesten van deze vindplaatsplaats is aangetroffen?

-  Welk systeem (maatverhouding, oriëntatie) ligt ten grondslag aan de 
percelering van de verschillende perioden?

-  Kan voor wat betreft de Romeinse tijd aansluiting worden gevonden 
met het onderzoek dat elders in Zuid-Holland heeft plaatsgevonden 
(onderzoek UvA: H. van Londen)? 

-  Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan omtrent mogelijk vervolg-
onderzoek naar verkavelingspatronen in de rest van het plangebied van 
Nieuw Valkenburg?

3.2 Methodiek
Voor de aanvang van het veldwerk heeft er een detectieonderzoek 
plaatsgevonden naar mogelijk aanwezige ongesprongen ammunitie, 
bommen en overige explosieven uit de tweede Wereldoorlog. Hierbij is 
de bovenste 30 cm van de bodem afgegraven. Het betrof hoofdzakelijk de 
geroerde bovengrond (ophogingszand en huidige bouwvoor). Het onderzoek 
is uitgevoerd door T&A Survey bv.

Tijdens het vooronderzoek is op vindplaats 2 één proefsleuf aangelegd, 
in het noordoosten van het te onderzoeken terrein. Gedurende de eerste 
fase van het definitieve onderzoek zijn vijf zuidwest-noordoost (put 1, 2, 
3, 7 en 9) en twee zuidoost-noordwest (put 4, 5, 6 en 8) georiënteerde 
sleuven aangelegd met een breedte van 2 meter en een tussenafstand van 
50 meter (fig. 3.1). In overleg met de directievoerder en het bevoegd gezag 
is besloten, in afwijking van het PvE, van putten 7 en 9 alleen de delen ten 
noorden van de oude landingsbaan aan te leggen. De reden hiervoor was 
dat de aanleg van de fase 1 putten door de sleufbreedte van 2 m langzamer 
liep dan verwacht. De smalle sleuven bemoeilijkten de interpretatie van 
de bodemopbouw en het archeologische sporenniveau. Op basis van de 
resultaten van het veldwerk van fase 1 is besloten gedurende fase 2 zes 
putten aan te leggen, vier met een omvang van 10x10 m (put 11 t/m 14) en 
twee van 40x10 m (put 10 en 15). Deze putten zijn aangelegd op verwachte 
kruispunten van greppels en ter hoogte van vondst- en spoorconcentraties. 
Tijdens fase 1 is er 2500 m2 onderzocht, tijdens fase 2 1600 m2.
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Voor het detectieonderzoek zijn stroken van 3 m breed voorgegraven. Binnen 
deze stroken zijn de 2 m brede putten gegraven. Omdat de graafmachine 
te breed was om in deze smalle putten te rijden, dienden per 7 m putlengte 
(lengte van giek) steeds alle vlakken direct aangelegd te worden. Vervolgens 
kon pas de volgende 7 m putlengte onderzocht worden. Het eerste vlak is 
aangelegd in de top van de kleiige Rijnafzettingen. Wanneer zich hierin 
sporen bevonden zijn deze ingemeten, gecoupeerd en afgewerkt om 
vervolgens te verdiepen naar vlak 2. Het tweede vlak is aangelegd onder de 
laklagen in de top van de afzettingen van het kwelder-krekenlandschap. Ook 
alle sporen die hier aangetroffen werden zijn ingemeten, gecoupeerd en 
afgewerkt. Greppels zijn selectief gecoupeerd en afgewerkt.
Midden over het terrein loopt een 15 m brede zone met kabels en leidingen 
naar de verkeerstoren op het terrein. In deze zone is het vlak hoger 
aangelegd om de leidingen te sparen.
Om inzicht te krijgen in de opbouw van het landschap zijn elke 20 m 
smalle profielkolommen gedocumenteerd. Tevens zijn langere profieldelen 
afgestoken en gefotografeerd bij veranderingen in de bodemopbouw. 
Aanleg- en vlakvondsten zijn tijdens de aanleg van de putten in vakken van 
5x2 m verzameld. Alle vlakken zijn gefotografeerd en met een Robotic 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. Bij het couperen en afwerken van de 
sporen zijn vondsten per spoor en vulling verzameld. Ter beantwoording 
van de onderzoeksvragen zijn van houtskoolrijke of humeuze (paal)kuil- 
en greppelvullingen grondmonsters van 3 liter genomen ten behoeve van 
paleobotanisch onderzoek en 14C-dateringen. 
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Figuur 3.1 
Puttenplan, inclusief de proefsleuf uit het 
vooronderzoek en de locatie van de oude 
landingsbaan. 
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Na afloop van het veldwerk is op basis van het evaluatierapport, in eerste 
instantie besloten om een aantal  ecologische, botanische  en 14C-monsters 
nader te laten analyseren. Tijdens de uitwerking van het onderzoek was 
inmiddels een grootschalig proefsleuvenonderzoek in het gehele plangebied 
Nieuw valkenburg gestart.13 Dit leverde zoveel nieuwe informatie over de 
landschappelijke en archeologische kenmerken van het gebied op, dat, in 
overleg met het bevoegd gezag, besloten is de genoemde specialistische 
onderzoeken niet uit te laten voeren. De uitwerking heeft zich daardoor 
beperkt tot het landschap en de sporen en structuren en de vondstcate-
gorieën aardewerk, natuursteen (beide geanalyseerd door dhr. E. Drenth 
van Archeomedia) en het botmateriaal (geanalyseerd door J. van der Leije 
van Archol, onder begeleiding van drs. I. van der Jagt van de Faculteit der  
Archeologie van de Universiteit Leiden).

13  Tol & Jansen, in voorbereiding. Tol & Jansen, in voorbereiding.
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4 Landschappelijke situatie

4.1 Inleiding
Naar aanleiding van het vooronderzoek was ter hoogte van vindplaats 2 een 
getijdenvlakte, gevuld met komklei voorzien. De variatie in bodemopbouw 
en reliëf is echter groter dan verwacht. Er blijkt sprake te zijn van een 
verlandend estuarium met verschillende afzettingsmilieus. Deze afzet-
tingsmilieus hebben geleid tot de vorming van verschillende van elkaar 
gescheiden landschappen: een estuarien landschap, gevormd in een inter- 
of subgetijde milieu; een kwelder-krekenlandschap dat gevormd is in een 
supra-getijde milieu en een deklandschap gevormd door afzettingen van de 
Oude Rijn. Het estuariene landschap is geleidelijk overgegaan in een kwel-
derlandschap, er is nauwelijks sprake geweest van stilstand in sedimentatie. 
De overgang van het kwelder-krekenlandschap naar het fluviatiele 
deklandschap wordt wel gekenmerkt door een sedimentatiestilstand. Dit 
is in de profielkolommen herkenbaar in de vorm van laklagen (fig. 4.1). In 
een deel van de gevallen zijn deze bruin van kleur, wat kan duiden op droge 
omstandigheden. Laklagen gevormd onder natte omstandigheden zijn vrijwel 
altijd zwart. Ook binnen het deklandschap zijn op verschillende locaties 
op het onderzoeksterrein laklagen herkend. In de regel zijn deze een stuk 
dunner dan de laklagen behorend tot het kwelder-krekenlandschap, soms 
slechts één of enkele cms.
De Oude Rijnafzettingen worden afgedekt door een oude bouwvoor, die 
dateert van vóór het gebruik van het terrein als Marine Vliegbasis. Hierboven 
ligt een pakket ophogingszand, welke aangebracht is tijdens de aanleg en 
egalisatiewerkzaamheden van het vliegveld. Het ophogingspakket is tot 40 
cm dik en wordt afgedekt door de recente bouwvoor (fig. 4.2 en 4.3).

Figuur 4.1 
Profiel 5 put 5. �ubbele laklaag bovenin het 
kwelderpakket en enkele dunne, verrommelde 
laklaagjes in het dekpakket.
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4.2 Estuarien-/ lagunair landschap
Het estuariene landschap is gevormd in een inter- of subgetijde milieu en 
kent een fining upward sequentie ten gevolge van een verlandend systeem. 
De basis wordt gevormd door een pakket van horizontaal gelaagd fijn zand 
met af en toe een kleilaagje. Op ongeveer 120 cm onder maaiveld (1,25 m 
-NAP) gaat het pakket over in een siltig kleipakket met dunne zandlaagjes. 
Deze afwisseling van lagen wordt veroorzaakt door getijdenwerking. 

4.3 Kwelder-krekenlandschap
Het kwelder-krekenlandschap is gevormd in een supra-getijden milieu. De 
activiteiten van de Oude Rijn en de aanwezigheid van stabiele geulen in het 
plangebiedgebied zijn bepalend geweest voor de vorming van dit landschap. 
In het centrale deel van het onderzoeksgebied is een noordwest-zuidoost 
georiënteerde oever aangesneden, met zowel ten oosten als ten westen 
hiervan komgebieden.
Tijdens het geoarcheologisch booronderzoek in 2008 werden enkele 
geulen gekarteerd die ten oosten en ten westen van vindplaats 2 lopen (fig. 
4.4). Bij de opgraving zijn echter alleen twee kleinere geulen, of kreekjes, 
aangetroffen, (fig. 4.5). Het eerste geultje of kreekje loopt min of meer 
noord-zuid door de oostelijke helft van het terrein (fig. 4.6). Het werd reeds 
waargenomen tijdens het verkennend- en karterend booronderzoek en 
in de proefsleuf uit 2008. De destijds onderzochte schelpfragmenten en 
zaden wijzen op een vorming van het geultje in een zoet milieu. Het tweede 
geultje bevindt zich in het westen van het onderzochte gebied en heeft een 
noordwest-zuidoost oriëntatie. Het spoor is aangesneden in put 1, 2 en 15. 
Tijdens veldwerk werd niet geheel duidelijk of het hier een depressie of een 
geul betrof, vooral omdat het telkens in de hoek van de put aangesneden 
werd. Gezien de ligging direct naast een brede kwelderoever is het echter 
aannemelijk dat hier inderdaad sprake is van een kweldergeultje. De 
opvulling van de geulen bestaat uit sterk siltige klei met humuslaagjes en af 
en toe wat plantenresten.

Zoals gezegd ligt de westelijke geul direct naast een kwelderoever. De oever 
ligt, net als de geul, noordwest-zuidoost georiënteerd over het onderzoek-
sterrein en is gevormd uit zwak siltig tot matig siltig zand. De top van het 
zandpakket is geoxideerd en de vlekkerigheid van de aanwezige laklagen 
wijst op vorming onder droge omstandigheden. De top van de hoogste 
delen van de oevers zijn opgenomen in de oude bouwvoor. Ter hoogte van 
deze hoogste delen lopen de oeverafzettingen door tot circa 70-80 cm onder 
maaiveld (0,75 tot 0,90 m -NAP). De westflank is steil, de oostflank loopt 
flauw af. 

De lager gelegen komgebieden binnen het kwelderpakket bestaan uit zwak 
siltige kleiafzettingen. De top van deze komklei ligt circa 90 cm onder 
maaiveld, op 1,10 m -NAP. Bovenin zijn vaak twee fasen van stilstand in 
sedimentatie – twee zwartgrijze laklagen – te onderscheiden. In de laagst 
gelegen delen verloopt de dubbele laklaag tot een sterk humeuze, venige 
laag van 10 tot 20 cm dikte.
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Figuur 4.2 
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Figuur 4.1. 
Resultaten geoarcheologisch booronderzoek Valkenburg Slibdepot met geologische ondergrond. Met in rood kader locatie Groene buffer
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Figuur 4.4 
Resultaten geoarcheologisch booronderzoek Valkenburg Slibdepot met geologische ondergrond.
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Figuur 4.6 
Kweldergeul, rechts oversneden door een 
greppel.

Figuur 4.5 
Reconstructie van het kwelderlandschap.
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4.4 Deklandschap
In de lagere delen en tegen de flanken van de oever is het kwelderpakket 
over grote oppervlakten afgedekt door een 10-30 cm dik pakket sterk tot 
matig siltige klei met enkele zandlagen. Dit kleidek is afgezet vanuit de 
Oude Rijn en zorgde voor een afvlakking van het oorspronkelijke getijden- 
en kwelderreliëf. Omdat de top van deze hoge kwelders zijn opgenomen in 
de bovengelegen oude bouwvoor kan niet meer worden achterhaald of ook 
de hoogste kwelderoevers door dekklei werden afgedekt. 
De top van de dekafzettingen is voorzien van een grijze tot dondergrijze 
laklaag. Deze laklaag is echter niet overal aanwezig en lijkt dan aangetast te 
zijn door vroegmoderne ontginningen. Op deze locaties bevat het sediment 
puinspikkels. In het oostelijke deel van het terrein zijn in plaats van één, 
soms twee of meerdere dunne, humeuze laklaagjes aanwezig. Deze zijn 
echter vaak grotendeels in de oude bouwvoor opgenomen. 

4.5 Verstoringen
Het terrein wordt verstoord door de aanwezigheid van een fijnmazig 
systeem van drainagebuizen die ongeveer 7 m uit elkaar liggen en noord-
oost-zuidwest georiënteerd over het terrein lopen. De profielzijden worden 
door de schuine insteek tot over een afstand van 10 meter verstoord. 
Bovendien zijn de klei- en zandlagen naast de drain vaak verzakt. Daarnaast 
loopt er midden over het terrein een 15 m brede zone met kabels en 
leidingen naar de verkeerstoren en zijn er aan de oostzijde van het terrein 
enkele grote puiningravingen (baksteen/dakpan) herkend. Hier lijken bij de 
aanleg/egalisatie van het vliegkamp gebouwen gesloopt en ingegraven. 
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5 Sporen

5.1 Inleiding
In totaal zijn er 76 antropogene sporen herkend, waarvan het merendeel 
(47) bestaat uit delen van greppels. De overige 29 sporen betreffen kuilen, 
paalsporen, staakjes en enkele vondstconcentraties (fig. 5.1). De sporen zijn 
aan verschillende landschappen te koppelen. Een deel van de sporen is te 
relateren aan het kwelder-krekenlandschap en een deel aan het fluviatiele 
deklandschap. De jongste sporen hangen direct onder de (oude) bouwvoor 
en ten dele zelfs onder het ophogingsdek uit het midden van de vorige 
eeuw. 
De sporen zullen hieronder per periode beschreven worden. Uit de periode 
middeleeuwen en Nieuwe tijd zullen alleen de greppels besproken worden. 
Enkele aangetroffen recente paalsporen worden buiten beschouwing 
gelaten. De periode prehistorie en Romeinse tijd omvat sporen uit zowel het 
dek- als het kwelderlandschap.

5.2 Middeleeuwen/Nieuwe tijd
Er zijn greppels van drie verschillende systemen uit de middeleeuwen en/
of Nieuwe tijd aangetroffen op vindplaats 2. De greppels van twee van 
deze systemen lagen nog open ten tijde van de ophogings- en egalisatie-
werkzaamheden ten behoeve van de militaire vliegbasis in 1939. Dit blijkt 
uit de opvulling van de greppels met hetzelfde duinzand als waaruit het 
ophogingspakket bestaat. 
Het eerste greppelsysteem is alleen aanwezig in het oostelijke deel van het 
onderzoeksgebied. Op een luchtfoto van het terrein uit 193814 zijn de sloten 
of greppels niet zichtbaar, hetgeen betekend dat ze gegraven moeten zijn 
in 1938 of 1939 kort voordat het terrein opgehoogd werd. Op grond van de 
ligging van de greppels is het waarschijnlijk dat ze verband houden met het 
systeem van drainagebuizen dat in 1938/39 op het vliegveld is aangelegd.  
De greppels liggen slechts 7 meter uit elkaar, op eenzelfde afstand als de 
drainagebuizen en hebben een identieke oriëntatie (noordoost – zuidwest). 
De greppels lijken ongeveer 20 meter ten oosten van put 4 en 6 in een 
hoofdsloot samen gekomen te zijn die noordnoordwest-zuidzuidoost 
georiënteerd is en in (fig. 5.1: blauw). 

Het tweede greppelsysteem dat nog tot vlak voor de aanleg van het vliegveld 
in gebruik was, betreft een perceleringssysteem dat reeds op een kaart van 
de situatie in 1544 staat afgebeeld. Het systeem lijkt vanaf de 16e eeuw 
eeuwenlang vrijwel ongewijzigd te hebben gefunctioneerd, omdat het in 
ongeveer dezelfde vorm op een luchtfoto uit 1938 en de kadasterkaart van 
1811-1832 is terug te vinden.15 
In de westelijke helft van het onderzoeksgebied is de percelering oostnoord-
oost-westzuidwest georiënteerd, in de oostelijke helft liggen de percelen 
hier haaks op. In de verschillende bronnen is te zien dat er geen eenduidige 
maatvorming werd doorgevoerd. De percelen waren langgerekt en minimaal 
twee keer zo lang als breed, maar zowel de lengte als de breedte varieert van 
perceel tot perceel (figuur 5.1: paars).

14  www.watwaswaar.nl
15  www.watwaswaar.nl; Parlevliet 1996.
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Twee greppels zijn op grond van hun vulling duidelijk ouder dan de 
hierboven genoemde greppelsystemen (fig. 5.1: rood). De insteek van de 
greppels snijdt door de Rijnafzettingen heen maar zijn niet gevuld met 
ophogingszand (fig. 5.2). Zij waren dus reeds buiten gebruik en opgevuld 
ten tijde van de egalisatie van het vliegveld. De vulling van de greppels 
bestaat uit grijze tot donkergrijze sterk siltige klei die waarschijnlijk is 
afgezet tijdens een overstroming van de Oude Rijn. Een van de greppels 
bevatte een fragment van faience en een pijpaarden pijpensteel die 
beide grofweg in de 17e eeuw geplaatst kunnen worden.16 Dit betekent 
dat de greppels naar alle waarschijnlijkheid nog in de 17e eeuw open 
hebben gelegen. De greppels staan echter niet afgebeeld op de kaart van 
1544. Omdat de percelering vanaf deze oudst bekende kaart geen grote 
aanpassingen laat zien, lijkt het op het eerste gezicht te gaan om greppels 
die van voor het midden van de 16e eeuw dateren. Gezien de ligging in 
relatie tot het jongere (gele) systeem, gaat het mogelijk om een oudere fase 
hiervan. Zekerheid hierover is echter niet te verkrijgen.

5.3 Prehistorie/Romeinse tijd

Deklandschap
In het rapport van het vooronderzoek wordt gesproken over een 
greppelsysteem uit de ijzertijd/Romeinse tijd. Tijdens het definitieve 
onderzoek zijn er slecht enkele greppels van vóór de middeleeuwen 
aangetroffen, met diverse oriëntaties en afmetingen. De breedte van de 
greppels varieert tussen de 1 en 2 m, de diepte tussen de 30 en 70 cm. 
Van een daadwerkelijk systeem kan zodoende niet worden gesproken. De 
greppels zijn over het algemeen herkend onder de laklaag in de top van de 
afzettingen van de Oude Rijn. Uit een noordoost-zuidwest lopende greppel 

16  Mond. meded. �rs. J. Verspa� (�iachron). Mond. meded. �rs. J. Verspa� (�iachron).

Figuur 5.2 
Put 10, spoor 1. Zuidwestprofiel van proefsleuf 4. 
�oorsnede van de greppel uit de middeleeuwen 
of nieuwe tijd. 



26 Nieuw ValkeNburg

in put 15 (S15.7) werden een concentratie ijzertijd aardewerk, een fragment 
tefriet en runderbotten verzameld. In de overige greppels werd geen 
noemenswaardig vondstmateriaal aangetroffen.
De overige sporen die aan het deklandschap gerelateerd kunnen worden 
zijn twee losse paalsporen (S4.1 en S8.7) van respectievelijk 40 en 20 cm 
diep en een 28 cm diepe kuil met ijzertijdscherven (S1.5) in het noorden van 
het terrein. Onderin spoor 4.1 zijn nog de overblijfselen van een houten paal 
aangetroffen. 

Kwelderlandschap
Slechts één greppel is met zekerheid aan het kwelderlandschap te relateren. 
Het betreft een hoefijzervormige greppel op de flank van de kwelderoever 
in put 15 (S9), die door een jongere prehistorische greppel uit het 
deklandschap (S15.7) oversneden wordt (fig. 5.3). Het spoor is circa 10 cm 
diep en heeft een grillige doorsnede. Direct bij deze greppel en ten oosten 
ervan zijn drie kuilen, twee paalkuilen en een staak aangetroffen (fig. 5.4). 
Noemenswaardig is een langwerpige, 18 cm diepe kuil met een heterogene 
vulling met houtskoolbrokjes (S15.4), waarin een halve pot van handgemaakt 
aardewerk is aangetroffen (fig. 5.5). Oorspronkelijk zal de pot compleet in 
de kuil zijn geplaatst maar door latere ploegactiviteiten is de bovenzijde 
ervan vernield. Mogelijk is de pot als rituele depositie te interpreteren. De 
pot is op grond van zijn vorm en baksel in de late ijzertijd gedateerd.17 
Ook in één van de paalkuilen (S15.11) werd een scherf uit de late ijzertijd 
gevonden. Op grond van beide aardewerkvondsten kan de sporencluster op 
de kwelderoever van put 15. 
Ten oosten van de halfronde greppel bevindt zich een zone met spitsporen 
in de klei, de kwelderlaklagen zijn verspit. Her en der zijn hierin kleine 
ijzertijdscherfjes en houtskoolspikkels zichtbaar. Er lijkt een vondstlaag 
verspit en in deze verspitte zone zijn enkele delen van de oude bouwvoor 
later ingeploegd. Onzeker is wanneer de verspitting heeft plaatsgevonden.
Verder naar het noorden, in put 1 en 10, is op de kwelderoever een kleine 
concentratie van acht staak-/paalspoortjes aangetroffen van 9 tot 17 cm diep. 

17  Zie paragraaf 6.1. Zie paragraaf 6.1.

Figuur 5.3
 Put 3 en 15. Halfronde greppel (spoor 9), 
rechts oversneden door een jongere greppel 
(spoor 7) en links door een recente drain. Foto 
genomen richting het oosten.



Nieuw ValkeNburg    27

De sporen in de kwelderkom beperken zich tot twee vondstconcentraties en 
één enkel staakje. De eerste vondstconcentratie betreft het skelet van een jong 
rund in put 2. Deze ligt op een lager gelegen deel tussen twee oeverzones. 
Vanwege de natte omstandigheden kon niet worden vastgesteld of het kadaver 
op het oorspronkelijke maaiveld lag of in een gegraven kuil is gedeponeerd. 
De tweede vondstconcentratie bevindt zich in de zuidoosthoek van het 
onderzochte gebied. Onder de venige kwelderlaklaag werden hier een 
concentratie ijzertijd aardewerk en een schedel met onderkaak van een hond 
aangetroffen. Mogelijk kan dit als rituele depositie opgevat worden (zie 
hoofdstuk 6.3).

P3

P15

P3

P15

Legenda

Aardewerkconcentratie
Geul
Greppel
Kuil
Paalspoor
Recent

88980

88980

89000

89000

89020

89020

89040

89040

46
46
60

46
46
60

46
46
80

46
46
80

46
47
00

46
47
00

N

10m0

Figuur 5.4 
�etail put 3 en put 15.

Figuur 5.5 
Kuil met vrijwel complete pot (spoor 15.4).
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6 Specialistisch onderzoek

6.1 Prehistorisch aardewerk
E. Drenth (ArcheoMedia)

6.1.1 Inleiding
Tijdens de analyse van het handgevormde aardewerk dat gevonden is 
tijdens de opgraving van vindplaats 2 in onderzoeksgebied GHHR, is 
een onderscheid gemaakt tussen ‘scherven’, ‘gruis’ en ‘andersoortig’. 
Als scheidslijn tussen de beide eerste groepen is in de regel 4 cm2 
aangehouden. Wat beneden deze waarde ligt, is als gruis beschouwd. Ook 
scherven groter dan 4 cm2 die in de lengterichting gespleten zijn, waardoor 
de originele buiten- en/of binnenkant ontbreekt, zijn tot deze categorie 
gerekend. Een uitzondering op de regel zijn aardewerkfragmenten die 
weliswaar kleiner zijn dan 4 cm2 , maar diagnostische kenmerken hebben, 
zoals versiering. De scherven alsmede het gruis met de zojuist genoemde 
kenmerken (“bijzonder gruis”) zijn in beginsel opgedeeld naar hun 
oorspronkelijke positie binnen de pot, hetgeen betekent dat rand-, wand- en 
bodemscherven zijn onderscheiden. Soms is daarbij een morfologische 
specificatie gegeven, zoals een naar binnen afgeschuinde rand. Onder 
‘andersoortig’ worden zaken verstaan, bijvoorbeeld een speelschijfje. 
Per put is per vondstnummer genoteerd het aantal aardewerkvondsten en 
hoeveel daarvan (mogelijk) secundair verbrand zijn. Indien aardewerk door 
verwering duidelijk afgerond is, dan is dit eveneens geregistreerd. Van de 
scherven en het bijzondere gruis zijn bovendien genoteerd: de verschraling, 
de gemiddelde wanddikte en, indien aanwezig en duidelijk, de aard en 
plaats van versiering evenals bijzonderheden, zoals de aanwezigheid van 
verkoold aankoeksel. Op basis van de intrinsieke eigenschappen is, voor 
zover mogelijk, van deze groep een datering gegeven. 

6.1.2 Resultaten

Aantallen en concentraties
In totaal zijn 109 aardewerkfragmenten aangetroffen. In tabel 6.1 is een 
overzicht per put en per onderscheiden categorie gegeven. In bijlage 3 is 
gedetailleerde informatie per fragment opgenomen. Vermeldenswaardig 
is een halve pot uit een kuil op de kwelderoever. Het betreft een wand-/
bodemfragment met een wanddikte van 8-9 mm, versierd met kamstreek. 

Put nr. Rand Wand Bodem Gruis Andersoortig

1 1 3 1 -- --

8 2 14 2 4 --

9 1 7 1 4 --

13 2 8 -- 4 --

15 5 27 6 15 --

Verwering en fragmentatiegraad
Zoals uit tabel 6.1 naar voren komt, is de meerderheid van de assemblage 
geschikt voor onderzoek naar aspecten als vorm, verschaling en versiering. 
De hoeveelheid verweerde (d.w.z. sterk afgeronde en beschadigde) aarde-
werkfragmenten is klein, te weten ca. 6% van het totaal. Dit mag als een 
duidelijke aanwijzing worden gezien dat de keramische fragmenten niet 

Tabel 6.1 
Aantallen aardewerk per put en per categorie. 
N.B.: Wand-bodemscherven zijn als bodem-
scherven gerekend.
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of over een te verwaarlozen afstand door water verplaatst zijn dan wel 
nauwelijks geleden hebben onder watererosie. 
Duidelijke voorbeelden van verbrande aardewerkfragmenten zijn niet 
waargenomen. 
Het feit dat op 18 scherven verkoold aankoeksel/roet (ca. 17% van het totaal) 
is aangetroffen, is een aanwijzing voor een redelijke tot goede conservering.

Datering
Het aardewerk dat uit vindplaats 2 te voorschijn is gekomen, kan tot de late 
ijzertijd (ca. 270-12 v. Chr.) gerekend worden op grond van vorm, versiering, 
baksel, oppervlakteafwerking en wanddikte.18 De overgeleverde potprofielen 
zijn S-vormige en hebben een relatief korte hals. Ook het voorkomen van 
scherven met indrukken tegen de rand zijn indicatief voor de late ijzertijd. 
De op verscheidene scherven aanwezige kamstreekversiering en groeflijnen, 
die kriskras of in een min of meer ruitvormig patroon zijn aangebracht, 
alsmede de versiering van het oppervlak met nagels/vingertopindrukken, 
waarbij frequent gesproken kan worden van reliëfversiering vanwege de 
door de indrukken opgedrukte wand, zijn verder goed bekend uit deze 
periode. De verschraling van het aardewerk met chamotte en zand, ten 
slotte, spreken de bewuste chronologische toewijzing niet tegen. 

6.2 Natuursteen
E. Drenth

Er is slechts één natuurstenen artefact gevonden, te weten: een fragment 
van een tefrieten maalsteen, afkomstig uit greppelspoor 7 in put 15. Op 
basis van de associatie met aardewerk kan dit stuk steen aan de late ijzertijd 
worden toegeschreven. 
 
6.3 Archeozoölogie
J. van der Leije19

6.3.1 Inleiding
Het proefsleuvenonderzoek heeft botmateriaal opgeleverd uit verschillende 
werkputten. Het merendeel (circa 60% van het totaal gewicht) is afkomstig 
uit greppels met een datering variërend van de IJzertijd tot de Nieuwe tijd. 
Het overige materiaal komt uit de vondstlaag of is bij de aanleg van de 
vlakken verzameld. Al het materiaal is met de hand verzameld. 

6.3.2 Materiaal en methode
Er zijn 398 botfragmenten geanalyseerd, die ten minste 162 elementen 
representeren. Het totaal gewicht is 9323,7 gram (zie tabel 6.2). Voor de 
determinatie van het materiaal is gebruik gemaakt van de vergelijkingscol-
lectie van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en het 
Laboratorium protocol archeozoölogie van de ROB.20 De fragmenten die 
niet op soortniveau gedetermineerd konden worden zijn, indien mogelijk, 
op diergroep ingedeeld: groot zoogdier (rund, paard, edelhert), middelgroot 
zoogdier (schaap/geit, varken, hond) of klein zoogdier (kat, konijn, haas, 
kleine roofdieren, egel, mol, muis). 

18  zie in dit verband Van Heeringen 1992. zie in dit verband Van Heeringen 1992.
19  �e determinatie van het botmateriaal is begeleid door drs. Inge van der Jagt (FdA �L). �e determinatie van het botmateriaal is begeleid door drs. Inge van der Jagt (FdA �L).
20  Lauwerier 1997. Lauwerier 1997.



Nieuw ValkeNburg    31

Voor de leeftijdsbepaling van de aangetroffen individuen is gebruik gemaakt 
van de vergroeiing van de epifysairschijven met de diaphyses van het 
postcraniale skelet. De leeftijd waarop deze vergroeiing voor de afzonderlijke 
elementen plaatsvindt is geïnventariseerd door Habermehl.21 Daarnaast is 
gekeken naar de doorbraak, wisseling en slijtage van de gebitselementen. 
De doorbraak en wisseling van het gebit is volgens Silver22, voor de 
slijtagestadia is de methode van Grant23 gebruikt en de indeling in leeftijds-
groepen is op Higham24 gebaseerd.
De conservering van het materiaal is wisselend. Het meeste bot bevindt zich 
in verweringsstadium 2 (goede conservering) zoals beschreven in Huisman 
et al.25 Dit houdt in dat het botmateriaal barsten vertoond en de buitenste 
concentrische botlagen soms afbladderen. De fragmentatie van dit goed 
geconserveerde materiaal is beperkt, waardoor 73% van de fragmenten tot 
op soortniveau gedetermineerd kon worden.
Slechts 25% van de verzamelde fragmenten was dermate slecht 
geconserveerd en sterk gefragmenteerd dat een gedetailleerdere 
determinatie dan op soortniveau niet mogelijk was.

soort
N 

fragmenten
%

fragmenten 
N 

elementen
% 

elementen gewicht
%

gewicht 
N 

exemplaren*

rund 348 87,4 222 85,7 8647,7 92,7 5

schaap/geit 1 0,3 1 0,4 11,4 0,1 1

hond 9 2,3 3 1,2 382,2 4,1 2

groot zoogdier 14 3,5 10 3,9 205,5 2,2  

middelgroot zoogdier 2 0,5 1 0,4 10,9 0,1  

zoogdier, onbekend 24 6 22 8,5 66 0,7  

Totaal 398 100 259 100 9323,7 100  

6.3.3 Resultaten
In totaal 358 fragmenten zijn tot op soortniveau gedetermineerd. Rund is 
de best vertegenwoordigde soort met 348 fragmenten, wat overeenkomt 
met 222 elementen. Van deze elementen zijn 220 stuks afkomstig van 
drie incomplete/ partiële skeletten. Daarnaast zijn hond en schaap/geit 
gedetermineerd. Van 14 botfragmenten kon vastgesteld worden dat ze 
afkomstig zijn van een groot zoogdier en 2 fragmenten zijn als middelgroot 
zoogdier geclassificeerd. De overige 24 stukken zijn te gefragmenteerd om 
aan een soort of diergroep toe te kennen.
De botresten zijn verdeeld in materiaal dat uit de ijzertijd/Romeinse tijd 
dateert en resten uit de middeleeuwen of Nieuwe tijd (tabel 6.3). 

21  Habermehl 1975.
22  Silver 1969.
23  Grant 1982.
24  Higham 1967
25  Huisman e.a. 2006.

Tabel 6.2 
Aantal fragmenten/ elementen en gewicht 
per soort
* Bij N e�emplaren zijn alle skeletelementen 
die afkomstig zijn van 1 individu meegeteld 
als 1.
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  Put vlak spoor vnr soort

IJzertijd

2 1 3 3 rund

13 1 5031 51
schaap/geit

groot zoogdier

13 1 2 54 hond

15 1 5030 63 rund

15 1 8 68

rund

groot zoogdier

middelgroot zoogdier

15 1 7 74 rund

ME/ NT

9 1 5 36 rund

10 1 5015 42 rund

11 1 1 46 indet

15 93 5 69 groot zoogdier

2 1 2 73 hond

IJzertijd – Romeinse tijd
Het merendeel van het ijzertijd/Romeinse materiaal is niet met 
grondsporen te associëren en komt uit de dek- en kwelderafzettingen. Eén 
concentratie runderbotten (vnr. 68/74) komt uit een greppel. Hier werden 
zowel postcraniale elementen (3 stuks) als delen van een onderkaak en een 
stukje schedel aangetroffen, van mogelijk één individu. Daarbij zijn twee 
fragmenten van een schouderblad van een middelgroot zoogdier gevonden. 
Het materiaal werd in associatie met ijzertijd aardewerk aangetroffen.
Het materiaal uit de dek- en kwelderafzettingen is afkomstig uit diverse 
werkputten en bestaat uit rund, hond en schaap/geit. In put 2 werd het 
skelet van een jong rund aangetroffen (vnr. 3). Het is onvolledig, maar 
mogelijk zijn niet alle aanwezige resten verzameld. Met behulp van het 
postcraniale skelet en de gebitselementen in de onderkaak is een leeftijd 
tussen de 15 en 30 maanden vastgesteld (tabel 6.4 en 6.5). Op een klein 
mogelijk snij-/hakspoor op een tweede teenkoot na zijn er geen sporen 
van menselijke bewerking op het rund aangetroffen. Op basis van de hier 
bovenstaande gegevens en het feit dat het skelet niet in anatomisch verband 
lag of geassocieerd kon worden met ander vondstmateriaal kunnen we 
concluderen dat het niet waarschijnlijk is dat er sprake was van een rituele 
depositie. Behalve het skelet is er in de kwelderafzettingen nog één los 
runderbot aangetroffen. Het gaat om een hielbeen uit put 15 (vnr 63).

Vondstnr. element doorbraak- of slijtage stadium

3 p3 1/2

  dp4 k

  m1 j

  m2 f

  m3 1/2

Tabel 6.3 
Aangetroffen soorten per periode, put, vlak 
en spoor.

Tabel 6.4 
�oorbraak en slijtagestadia voor runderkiezen 
volgens Grant.
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vondstnr. element tijdstip van vergroeiing, in mnd onvergroeid vergroeiend vergroeid

3 humerus pro� 42-48 2    

  humerus dist 15-20   2  

  radius pro� 12-15     2

  radius dist 42-48 2    

  ulna pro� en dist 42-48 2    

  metacarpus dist 24-30 2    

  phalan� I pro� 20-24 1    

  phalan� II pro� 15-18     2

  phalan� III       3

  tibia pro� 42-48 1    

  tibia dist 24-30 1    

  metatarsus dist 24-30 1    

36 humerus dist 15-20     1

  radius pro� 12-15     1

 
pelvis acetabu-
lum 7-10     1

  calcaneum pro� 36     2

  metatarsus dist 24-30     2

  phalan� I pro� 20-24     2

  phalan� II pro� 15-18     2

  phalan� III       1

42 metatarsus dist 24-30     1

68 tibia dist 24-30 1    

  metatarsus dist 24-30     1

Het overige materiaal uit de dek- en kwelderafzettingen bestaat onder 
andere uit één fragment (vnr. 51) van een schaap/geit. Het gaat hierbij om 
de diaphyse van een rechter bovenarm welke samen met enkele fragmenten 
IJzertijd aardewerk gevonden werd. 
Opvallend is de aanwezigheid van een hondenschedel en een deel van een 
onderkaak zonder postcraniale elementen (vnr. 54). De aanwezige kiezen 
in de schedel en onderkaak tonen nauwelijks slijtage. Aan de onderzijde 
van de schedel zijn op de occipitale aan beide zijden diagonaal lopende 
snijsporen zichtbaar die duiden op het lossnijden van de schedel van het 
postcraniale skelet. Aan de linkerkant is deze circa één cm lang, rechts zo’n 
twee cm. Gezien deze bewerkingssporen, het feit dat hond gewoonlijk niet 
voor consumptie gebruikt wordt en de schedel tamelijk compleet is, is het 
mogelijk dat er hier sprake is van een rituele depositie.
Van het materiaal dat niet op soortniveau te determineren is, is één 
ribfragment (vnr 51) nog het vermelden waard. Op het fragment, behorende 
tot een groot zoogdier, zijn vier snijsporen van circa 2 cm lang zichtbaar. De 
sneden staan haaks op de lengterichting van het bot. 

Middeleeuwen/ Nieuwe tijd
In het materiaal daterend uit de Middeleeuwen/Nieuwe tijd zijn rund en 
hond aangetroffen.
Uit een greppel in put 9 werd een deel van het postcraniale skelet van 
een volgroeid rund (vnr. 36) verzamelt. Beide achterpoten vertonen een 
pathologische afwijking. Bij het articulatievlak aan de bovenkant van het 
middenvoetsbeen en aan één van de voetwortelbeentjes (centrotarsale) is 
aan de randen extra botvorming (exostoses) te zien. Daarbij is er sprake van 
degeneratie van de articulatievlakken van zowel het middenvoetsbeen als het 
betreffende voetwortelbeentje. De pathologie is aan de rechterzijde sterker 
ontwikkeld dan aan de linkerzijde en kan wijzen op gebruik van het rund als 

Tabel 6.5 
Vergroeiing postcraniale skeletten van run-
deren en leeftijden volgens Habermehl.
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trekdier.26 Sporen van menselijke bewerking zijn beperkt tot een mogelijk 
hakspoor op het linker hielbeen. 
Het materiaal dat uit deze periode als hond gedetermineerd kan worden, 
beperkt zich tot een losse schedel (vnr 73). De vondst komt uit een greppel 
en is nagenoeg compleet, het gebit ontbreekt echter. In tegenstelling tot de 
schedel gedateerd in de ijzer-/Romeinse tijd zijn er geen bewerkingssporen 
zichtbaar. 

6.3.4 Conclusie
De goede conservering en beperkte fragmentatie hebben ervoor gezorgd 
dat het overgrote deel van het dierlijk botmateriaal tot op soortniveau 
gedetermineerd kon worden. Ondanks de beperkte hoeveelheid materiaal 
zijn er een aantal interessante waarnemingen gedaan. Zo zijn er een aantal 
botten met sporen van menselijke bewerkingen aangetroffen. Daarnaast 
blijken ook verschillende incomplete/partiële skeletten aanwezig, waaronder 
één met pathologische afwijkingen. Daarnaast is er mogelijk sprake van een 
rituele depositie in de vorm van een hondenschedel.

26  Bartosiewicz et al 1997. 
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7 Synthese

7.1 Interpretatie
Op basis van het vooronderzoek was de verwachting dat vindplaats 2 
zou bestaan uit een komgebied met verschillende greppelsystemen uit 
de ijzertijd – Nieuwe tijd. Uit de profielen bleek dat het landschap veel 
complexer is opgebouwd dan gedacht. Er blijkt sprake van een verlandend 
estuarium met verschillende afzettingsmilieus. Van onder naar boven gaat 
het om verschillende van elkaar gescheiden landschappen: een estuarien 
landschap, gevormd in een inter- of subgetijde milieu; een kwelder-kreken-
landschap dat gevormd is in een supra-getijde milieu en een deklandschap 
gevormd door afzettingen van de Oude Rijn. Het estuariene landschap 
kan geïnterpreteerd worden als een “natte” lagune met wadplaten. Het 
kwelder landschap bestaat in het westen uit een grillige oever en in het 
oosten uit een komgebied. Ten westen van de oever bevindt zich een geul 
van een kreek. In het komgebied zijn ook enkele kreekjes aangetroffen. Het 
estuariene landschap is te nat geweest voor bewoning. In de kwelder- en 
deklandschappen zijn daarentegen wel sporen van menselijke activiteiten 
aangetroffen. Drie bewoningsniveau’s zijn te onderscheiden, respectievelijk 
de top van het kwelderlandschap, een laklaag in de dekafzettingen en de top 
van de dekafzettingen. 

Verschillende greppelsystemen zijn gekoppeld aan de top van de 
dekafzettingen, onder de oude bouwvoor. Een greppelsysteem lijkt samen 
te hangen met het drainagesysteem dat in 1938 of 1939, voorafgaand aan de 
inrichting van het vliegveld is aangelegd. Twee greppelsystemen betreffen 
verkavelingen van het cultuurlandschap uit de middeleeuwen en Nieuwe 
tijd. De jongste van de twee is terug te vinden op historische kaarten 
teruggaand tot 1544 en was tot in 1939 in gebruik, wanneer de aanleg van 
de vliegbasis startte. De oudere verkaveling is niet op deze kaarten terug 
te vinden. Het gaat mogelijk om een eerdere fase van het jongste systeem 
maar zeker is dit niet. Een van de oudere greppels heeft namelijk materiaal 
uit de 17e eeuw opgeleverd, waardoor het oudere systeem nog tot in deze 
eeuw gebruikt lijkt te zijn. 

De bewoninsgniveau’s in de top van het kwelderlandschap en de laklaag in 
het deklandschap lijken beide in de ijzertijd of mogelijk de Romeinse tijd 
thuis te horen. De oudste van de twee fasen bevindt zich op de afzettingen 
van het kwelder-krekenmilieu De meeste sporen in de kwelderafzettingen 
bevinden zich op de hoger gelegen kwelderoever. De concentratie sporen 
in put 3 en 15 (ronde greppel, paalsporen en kuilen) wijst, samen met 
de aanwezigheid van een verspitte vondstlaag, op (de nabijheid van) een 
ijzertijd erf. De vondsten dateren de grondsporen in de late ijzertijd. 
Het kwelderkomgebied lijkt slechts extensief gebruikt. De sporen en 
vondsten beperken zich tot twee vondstconcentraties en een geïsoleerd 
staakje . Eén vondstconcentratie bestond uit een hondenschedel en –
onderkaak met snijsporen. Deze vondst kan mogelijk als rituele depositie 
geïnterpreteerd worden. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een 
grootschalige verkaveling van het kwelderlandschap. 
De jongere laat-prehistorische fase is gekoppeld aan een laklaag in het 
kleiige deel van het deklandschap. Tijdens deze fase is ter plaatse van 
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vindplaats 2 sprake van een komgebied waarin verschillende greppels 
zijn herkend. Uit één van deze greppels is late ijzertijd scherfmateriaal 
verzameld zodat ook deze fase in het eind van de ijzertijd geplaatst kan 
worden, met eventueel een doorloop tot in de Romeinse tijd. Naast de 
greppels zijn geen andere sporen aangetroffen, wat duidt op een extensief 
gebruik van vindplaats 2 in deze periode, bijvoorbeeld als weidegebied. Het 
aantal aangetroffen greppels is te gering om een beeld van het percelerings-
systeem te kunnen schetsen. Mogelijk is het weidegebied van vindplaats 2 
gebruikt door de bewoners van de nederzetting op vindplaats 1. De jongste 
bewoningsfase van vindplaats 1 dateert namelijk eveneens uit de late 
ijzertijd en/of vroeg-Romeinse tijd. 

De tijdsdiepte tussen de sporen uit het kwelder- en het deklandschap is op 
dit moment moeilijk in te schatten. De uitwerking van de resultaten van het 
veldwerk uit 2010-2011 op het terrein van het voormalige vliegveld zal hier 
meer licht op moeten werpen.

7.2 Beantwoording onderzoeksvragen
-  Uit welke perioden zijn verkavelingsgreppels aangetroffen. Zijn binnen 

deze perioden ook faseringen vastgesteld? 
Verkavelingsgreppels zijn aangetroffen uit de middeleeuwen-Nieuwe tijd 
en de late ijzertijd-Romeinse tijd. Betreffende de middeleeuwen-Nieuwe tijd 
zijn twee fasen te onderscheiden. De jongste greppels lagen nog open ten 
tijde van de aanleg van het Marine Vliegkamp en zijn zichtbaar op diverse 
historische kaarten. Ze zijn in ieder geval vanaf de eerste helft van de 16e 
eeuw in gebruik geweest. De oudere fase is niet zichtbaar op de historische 
kaarten en dateert mogelijk uit de middeleeuwen, hoewel aangetroffen 
vondsten erop wijzen dat zij nog in de 17e eeuw gebruikt werden..
Ook de greppels uit de periode ijzertijd-Romeinse tijd zijn in twee fasen te 
verdelen. Eén greppel kan aan het kwelderlandschap gerelateerd worden en 
hangt mogelijk samen met een nederzettinsglocatie. De overige greppels 
zijn gekoppeld aan het fluviatiele deklandschap. Waarschijnlijk zijn 
deze greppels gegraven om het deklandschap, dat toentertijd ter plaatse 
als kom-achtig karakter had, geschikt te maken als weidegebied. Er zijn 
te weinig greppels aangetroffen om inzicht te krijgen op een eventueel 
systeem van verkaveling.   

-  Hebben de verkavelingsporen een relatie met de huisplaats die ten 
zuidwesten van deze vindplaatsplaats is aangetroffen?

Op vindplaats 2 zijn er een aantal greppels aangetroffen die zich op 
hetzelfde landschappelijke niveau bevinden als de huisplaats op vindplaats 
1. Vindplaats 1 ligt op een oever van het deklandschap, vindplaats 2 bevindt 
zich in het bijbehorende komgebied. Vindplaats 1 is slechts grofweg 
gedateerd in de late bronstijd tot begin Romeinse tijd. De greppels op 
vindplaats 1 dateren waarschijnlijk in de late ijzertijd en kunnen zodoende 
gelijktijdig zijn met de huisplaats en hieraan gerelateerd zijn. Mogelijk 
is het weidegebied van vindplaats 2 gebruikt door de bewoners van de 
nederzetting op vindplaats 1.
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-  Welk systeem (maatverhouding, oriëntatie) ligt ten grondslag aan de 
percelering van de verschillende perioden?

Tijdens de middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn de percelen in de westelijke 
helft van het onderzoeksgebied oostnoordoost-westzuidwest georiënteerd. In 
de oostelijke helft staan de percelen hier haaks op. Er lijkt geen eenduidige 
maatvoering doorgevoerd te zijn.
Het systeem dat aan de percelering uit de late ijzertijd-Romeinse tijd ten 
grondslag lag is onbekend.

-  Kan voor wat betreft de Romeinse tijd aansluiting worden gevonden 
met het onderzoek dat elders in Zuid-Holland heeft plaatsgevonden 
(onderzoek UvA: H. van Londen)? 

Nee, dit is niet mogelijk omdat enerzijds op vindplaats 2 geen duidelijk te 
reconstrueren greppelsysteem aanwezig is en anderzijds de greppels niet 
eenduidig uit de Romeinse tijd dateren.

-  Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan omtrent mogelijk vervolg-
onderzoek naar verkavelingspatronen in de rest van het plangebied van 
Nieuw Valkenburg?

Het onderzoek bestond uit de aanleg van 2 m brede proefsleuven. Om 
verschillende redenen is dit problematisch:
1) 2 m brede sleuven zijn te smal om de complexe landschappelijke 

opbouw goed te doorgronden;
2) In smalle sleuven dienen de vlakken binnen de putlengte van 7 m steeds 

direct achter elkaar aangelegd te worden. Dit betekent dat slechts een 
beperkt zicht op de aard en het verloop  van greppels verkregen kan 
worden. Bovendien is het bepalen van de stratigrafische positie van 
sporen vaak problematisch.  

Bij onderzoek naar verkavelingspatronen kan in de toekomst beter voor 
bredere sleuven gekozen worden waardoor de graafmachine in de sleuf kan 
manoeuvreren.
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type diepte

1 1 1 KL  

1 1 2 GR  

1 1 3 PK 50

1 1 4 NV 2

1 1 5 KL 26

1 1 6 PK 16

1 1 7 SK 28

1 1 8 SK 40

1 1 9 GR 40

1 1 10 GE  

1 1 888 GE  

2 1 1 GR 28

2 94 2 GR 42

2 1 2 GR 42

2 1 3 BOC  

2 1 4 GR  

2 1 5 GR 15

2 1 6 GR 16

2 1 7 SL  

2 1 888 GE  

2 1 999 REC  

3 1 1 PK 35

3 1 2 GR 32

3 1 3 KL 19

3 1 4 SK 18

3 1 5 SL 54

3 1 6 SL  

3 1 7 GR  

3 1 8 SL  

3 1 888 GE  

4 1 1 PK 42

4 1 2 GR 100

4 1 3 GR 30

4 1 888 GE  

5 1 1 GR 60

5 1 2 SL  

5 1 3 SL  

5 1 888 GE  

6 1 1 GR 32

6 1 888 GE  

7 1 1 SL  

7 1 2 SL  

7 1 888 GE  

8 1 1 SL  

8 1 2 SL  

8 1 3 ST  

8 1 4 SL  

8 1 5 SL  

8 1 6 SL  

8 1 7 PK 20

code omschrijving
AWC aardewerkconcentratie
BOC botconcentratie
GE geul/kreek/rivier
GR greppel
KL kuil
NV natuurlijke verstoring
PK paalkuil: grondspoor kuil voor
REC recente verstoring
SK Staak
SL sloot
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put vlak spoor type diepte

8 1 8 SL  

8 1 9 AWC  

8 1 10 AWC  

8 1 11 AWC  

8 1 888 GE  

9 1 1 GR 32

9 1 2 AWC  

9 1 3 AWC  

9 1 4 SL  

9 1 5 GR 54

9 1 6 GR 30

9 1 888 GE  

10 1 1 GR  

10 1 2 PK 9

10 1 3 SK 9

10 1 4 SK 17

10 1 5 PK 11

10 1 6 SK 13

10 1 7 SK 11

10 92 8 GR 32

10 1 888 GE  

11 1 1 GR 58

11 92 2 GR 32

11 1 3 GR 32

11 1 888 GE  

12 1 1 GR 40

12 92 2 GE 80

12 1 888 GE  

13 1 1 SL  

13 1 2 BOC  

13 92 3 GR 8

13 1 4 SL 56

13 1 888 GE  

14 1 1 GR  

14 1 2 GR 40

14 1 888 GE  

15 1 1 KL  

15 1 2 REC  

15 1 3 KL  

15 1 4 KL 18

15 1 5 GR 70

15 1 6 GR  

15 1 7 GR 30

15 1 8 AWC  

15 1 9 GR 14

15 1 10 PK 10

15 1 11 PK 27

15 1 888 GE  
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Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr categorie put spoor aantal gewicht opmerking

1 APY 1 5010 1 11,8  

2 APY 1 5 4 69,6  

3 BOT 2 3 111 3924  

4 ANT 2 5010 2 7,8  

5 BKS 1 1 623,1  

6 ANT 2 5010 1 15,2  

7 APY 4 5015 2 27,9  

25 ANT 7 2 6 46,5  

27 APY 8 9 10 245,2  

28 APY 8 10 7 103,9  

29 APY 8 11 7 46,6  

31 BKS 9 1 4 57,3  

31 ANT 9 1 2 26,2  

32 APY 9 2 10 148  

33 APY 9 3 2 2,1  

34 APY 9 2 26,9  

36 BOT 9 5 198 6382  

38 APY 9 5031 2 15,9  

41 KPIJ 10 1 1 7,6  

41 ANT 10 1 1 2  

42 BOT 10 5015 2 128,4  

46 BOT 11 1 5 3,6  

51 BOT 13 5031 2 37,3  

51 APY 13 5031 6 43  

52 BKS 13 1 2 1225,8  

53 APY 13 5031 7 88,9  

54 BOT 13 2 7 181,7  

55 APY 13 5031 2 32,3  

57 KPIJ 14 5000 1 3,9  

57 ANT 14 5000 2 8,9  

61 ANT 15 5000 3 26,7  

61 TEG 15 5000 1 11,7  

61 KPIJ 15 5000 1 5,7  

62 ANT 15 5000 3 160,6  

63 BOT 15 5030 2 54,4  

65 APY 15 4 1 383,2  

65 MA 15 4 1 0 residu pot

66 AME 15 4 1 13,9  

67 APY 15 8 49 611,5  

67 ANT 15 8 1 27,6  

68 BOT 15 8 46 435,5  

69 BOT 15 5 5 52,8  

73 BOT 2 2 2 241,4  

code omschrijving
APY Aardewerk ijzertijd
ANT Aardewerk nieuwe tijd
AME Aardewerk middeleeuwen
BKS Baksteen
BOT Bot onbepaald
KPIJ Keramiek pijpen
MA Monster algemeen
STE Steen tefriet
TEG Tegel
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vondstnr categorie put spoor aantal gewicht opmerking

74 STE 15 7 1 90,6  

74 BOT 15 7 2 33,6  

74 APY 15 7 4 73,4  

75 APY 15 11 2 7,1  



Nieuw ValkeNburg    45

Bijlage 3 Prehistorisch aardewerk

putnr. sp-nr. v-nr. scherf N verweerd? toelichting

1 5010 1 WS 1   zandverschraling; wanddikte: 9 mm

1 5 2 RS 1   iets naar binnen afgeschuinde rand van pot met ver-
moedelijk S-vormig profiel en korte hals; chamotte- 
en zandverschraling; wanddikte: 10 mm

1 5 2 WS 1   verschraling: organisch; wanddikte: 10 mm

1 5 2 WS 1   verschraling: zand; wanddikte: 11 mm

1 5 2 BS 1 1� vlakke bodem; geen standvoet; chamotte- en zand-
verschraling; wanddikte niet meetbaar; verweerd, 
want afgerond

8 9 27 gruis 1    

8 9 27 RS 1   fragment van pot met S-vormig profiiel en korte hals; 
tegen rand vingertopindrukkken; wanddikte: 8 mm; 
zandverschraling?

8 9 27 WS 5   verschraling: chamotte + zand; wanddiktes: 1� 8 mm; 
3� 9 mm; 1� 10 mm; 

8 9 27 BS 1   twee aaneenpassende scherven van pot met vlakke 
boden; geen standvoet; vermoedelijk chamotte- en 
zandverschraling; wanddikte: 10 mm

8 9 27 WS 1   fragment van pot met S-vormig profiiel; wanddikte: 
8 mm; zandverschraling?; aankoeksel op buiten- en 
binnenzijde

8 11 29 gruis 2    

8 11 29 WS 1   besmeten; wanddikte: 9 mm; zand(?)verschraling

8 11 29 WS 3   wanddikte: 3� 9 mm; zand(?)verschraling

8 10 28 gruis 1    

8 10 28 RS 1   fragment van pot met S-vormig profiel; vingertopin-
drukkken tegen rand; verschraling: zand; wanddikte: 
10 mm

8 10 28 WS 4   wanddiktes: 1� 9 mm; 3� 10 mm; verschraling: cha-
motte en zand; 1� aankoeksel aan binnenzijde 

8 10 28 BS 1   vlakke bodem; geen standvoet; aan buitenzijde aan-
koeksel/roet; zandverschraling; wanddikte: 9 mm

9 2 32 gruis 4    

9 2 32 1 RS, 1 BS,
 4 WS

6   1� vlakke bodem, geen standvoet; 1� randscherf van 
drieledige pot met korte hals en vingertopindrukken 
tegen rand (golfrand); 5� aankoeksel aan binnen-
zijde; verschraling chamotte + zand; wanddiktes: 2� 8 
mm, 1� 9 mm, 1� 10 mm; 2� 11 mm

9   34 WS 1   zand(?)verschraling; wanddikte: 10 mm; aankoeksel 
aan binnenzijde; roet aan buitenzijde

9 5031 38 WS 2   2� kamstreekversiering; zand(?)verschraling; wand-
dikte: 2� 10 mm

13 5031 51 gruis 2    

13 5031 51 WS 3   3� aankoeksel aan binnenzijde; verschraling: zand(?); 
wanddiktes: 1� 9 mm; 2� 10 mm

13 5031 53 gruis 1    

13 5031 53 WS 1   verschraling: zand; nagel/vingertopindrukken aan 
buitenzijde, waardoor delen van de wand omhoog-
steken; aankoeksel aan binnenzijde; wanddikte: 12 
mm

13 5031 53 WS 1   verschraling: zand; nagelindrukken aan buitenzijde, 
waardoor delen van de wand omhoogsteken; aan-
koeksel aan binnenzijde; wanddikte: 10 mm

13 5031 53 WS 1   verschraling: zand; wanddikte: 9 mm; nagelindrukken 
aan buitenzijde; aankoeksel aan binnenzijde

13 5031 53 RS 1   verschraling: zand; aankoeksel aan buiten- en bin-
nenzijde; wanddikte: 10 mm

13 5031 53 WS 1   verschraling: zand; wanddikte: 9 mm

13 5031 53 RS 1   fragment van pot met S-vormig profiel; vingertopin-
drukken tegen rand; verschraling: zand; aankoeksel 
aan binnenzijde; wanddikte: 10 mm

13 5031 55 gruis 1    

code omschrijving
WS wandscherf
RS randscherf
BS bodemscherf
gruis niet te determineren
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putnr. sp-nr. v-nr. scherf N verweerd? toelichting

13 5031 55 WS 1   aankoeksel aan binnenzijde en mogelijk tevens bui-
tenzijde; zandverschraling; wanddikte 11 mm

15 4 65 W-BS 1   wanddikte: 8-9 mm; verticale kamstreek op onder-
deel 

15 8 67 gruis 13    

15 8 67 bodem 4 2� alle vlakke bodem; 1� versierd met vingertopindruk-
ken op voet; verschraling: chamotte + zand; 2� ver-
weerd in de zin dat de binnenkant ontbreekt

15 8 67 WS 8  verschraling: chamotte + zand; wanddiktes: 2� 7 mm; 
4� 8 mm; 2� 9 mm; versierd met groeflijnen (kriskras; 
ruitvormen) 

15 8 67 WS 12 3� verschraling: chamotte + zand; wanddiktes: 2� 8 mm; 
4� 9 mm; 3 � 10 mm; 2� 11 mm; 1� 13 mm; verweerd 
in de zin van afgerond 

15 8 67 W-BS 1  verschraling: chamotte + zand; wanddikte: 11 mm; 
vermoedelijk vlakke bodem; geen standvoet; nagel-
indrukken tot min of meer bodem

15 8 67 WS 5  verschraling: chamotte + zand; wanddiktes: 2� 8 mm; 
2� 11 mm; 1� 12 mm; alle vingertopindrukken, zodat 
reliëfversiering is ontstaan

15 8 67 RS 3  verschraling: chamotte + zand; wanddiktes: 1� 7 mm; 
1� 8 mm; 1� 9 mm; 1� duidelijk afkomstig van pot 
met S-vormig profiel en korte hals

15 8 67 RS 1  verschraling: chamotte + zand; wanddikte 11 mm; 
(nagel) indrukken tegen rand; direct onder rand ver-
der korte verticale indrukken

15 8 67 RS 1  verschraling: chamotte; wanddikte 10 mm; (nagel)
indrukken op rand (golfrand); op schouder en buik 
verder indrukken; fragment van pot met S-vormig 
profiel

15 7 74 WS 2   verschraling: chamotte + zand; wanddiktes: 2� 9 mm

15 7 74 WS 2   verschraling: chamotte + zand; wanddiktes: 2� 9 mm; 
1� versierd met vingertopindrukkken op wand; 1� 
versierd met indrukken op wand

15 11 75 gruis 2    
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Bijlage 4 Dierlijk botmateriaal

Vondstnr. Soort Skeletelement L/R
N

Fragment
N

Element Gewicht(g) Fragmentatie Oud ASSO BIJZ Opmerking

3 rund cf. indet   10 10 31,5 0-10%   1    

3 rund cranium   29 1 645,2 10-25%   1   gebit: P, P2, 2�M1, 2�M2

3 rund mandibula   4 1 424,6 75-100%

TWS: P3:1/2, 
dp4: k, M1:j, M2:f, 

M3:1/2 1    

3 rund h�oideum   3 2 5,7 50-75%   1    

3 rund vertebra   11 8 312,1 50-75%   1    

3 rund costa   31 25 541,6 0-100%   1    

3 rund sternum   2 1 17,9 25-50%   1    

3 rund scapula rechts 1 1 131,8 50-75% 30    1    

3 rund humerus links 3 1 232,8 75-100% 12    1    

3 rund humerus rechts 3 1 228,7 75-100% 12    1    

3 rund radius links 1 1 137,7 75-100% 31    1    

3 rund radius rechts 1 1 131,5 75-100% 31    1    

3 rund ulna links 1 1 43,3 75-100% 10    1    

3 rund ulna rechts 1 1 42 75-100% 10    1    

3 rund metacarpus links 1 1 86,4 75-100% 31    1    

3 rund metacarpus rechts 2 1 96,3 75-100% 31    1    

3 rund phalan� I   1 1 12,1 100% 12    1    

3 rund phalan� II   2 2 22,7 100% 33    1
ss/ 
sh  

3 rund phalan� III   3 3 22,7 100% 30    1    

3 rund tibia links 2 1 31 10-25%   1    

3 rund tibia rechts 1 1 176,5 75-100% 11    1    

3 rund metatarsus links 1 1 102,9 75-100% 31    1    

36 rund cf. indet   14 14 161,1 0-10%   2    

36 rund cf. indet   54 54 130,5 0-10%   2    

36 rund humerus links 2 1 260,9 50-75% 03 2    

36 rund ulna & radius links 2 1 312,6 50-75% 30 (radius) 2    

36 rund calcaneum links 1 1 91,4 100% 33    2 sh?  

36 rund calcaneum rechts 1 1 93 100% 33    2    

36 rund astragalus links 1 1 59 100%   2    

36 rund astragalus rechts 1 1 60 100%   2    

36 rund tarsale II/III links 1 1 8,6 100%   2   vergroeid met tarsale I

36 rund centrotarsale links 1 1 41 100%   2 pa  

36 rund centrotarsale rechts 1 1 41,2 100%   2 pa  

36 rund metatarsus links 1 1 219,1 100% 33    2 pa  

36 rund metatarsus rechts 1 1 218,8 100% 33    2 pa  

36 rund phalan� I   2 2 45,9 100% 33    2    

36 rund phalan� II   2 2 19,9 50-75% 33    2    

36 rund phalan� III   1 1 12,7 100% 30    2    

36 rund scapula links 3 1 178,8 50-75%   2    

36 rund pelvis   6 1 643,3 75-100% 30    2    

36 rund sacrum   5 1 130,4 25-50%   2    

36 rund cf. sternum   8 1 151,8 75-100%   2    

36 rund cf. costa   67 35 718,4 10-100%   2    
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Vondstnr. Soort Skeletelement L/R
N

Fragment
N

Element Gewicht(g) Fragmentatie Oud ASSO BIJZ Opmerking

36 rund cf. costal cartilage   7 5 58,3 75-100%   2    

36 rund cf. vertebra   33 20 1121,3 0-100%   2    

42 rund metatarsus rechts 2 1 115,3 75-100% 33         

46 indet indet   6 6 2,7 0-10%        

51

groot 
zoog-
dier costa   1 1 25,3 25-50%     ss  

51
schaap/
geit humerus rechts 1 1 11,4 50-75%        

54 hond cranium   5 1 124,1 10-25%     ss totaal 60-75%, P4

54 hond mandibula rechts 2 1 53,5 75-100%       C, M1, M2

63 indet indet   1 1 3,8 0-10%        

63 rund calcaneum rechts 1 1 47,5 75-100%        

68

groot 
zoog-
dier scapula   4 1 45,6 10-25%        

68

groot 
zoog-
dier vertebra   3 3 25,1 25-50%        

68

groot 
zoog-
dier humerus   2 1 21,4 0-10%        

68

groot 
zoog-
dier femur   1 1 13,4 0-10%        

68

groot 
zoog-
dier sacrum   1 1 17,3 10-25%        

68

groot 
zoog-
dier pijpbeen   1 1 15,9 0-10%        

68 indet indet   13 13 49,9 0-10%        

68

middel-
groot 
zoog-
dier scapula   2 1 10,9 10-25% 10         

68 rund tibia rechts 5 1 34,2 0-10% 01 3    

68 rund metatarsus links 4 1 78,5 25-50% 33    3    

68 rund cranium   1 1 12,1 0-10%   3    

68 rund mandibula rechts 2 1 46,2 0-10%   3    

68 rund mandibula links 1 1 27,8 10-25%   3    

69

groot 
zoog-
dier pijpbeen   1 1 41,5 0-10%        

69 indet schedel   3 1 8,6 0-10%        

69 indet indet   1 1 1 0-10%        

73 hond cranium   2 1 204,6 75-100%        

74 rund metacarpus links 3 1 31,1 25-50%   3    

Totaal       398 259 9323,7          


