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1. Inleiding

Aanleiding voor het onderhavige onderzoek is de prospectie (in de 
vorm van boringen) op de toekomstige locatie van de Brede school in 
Leidschendam – Prinsenhof uitgevoerd door Archeologische Adviesbureau 
RAAP,1 in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op basis 
van de resultaten hiervan heeft Archol BV tussen 9 en 20 mei 2005 een 
archeologische begeleiding uitgevoerd op deze locatie (figuur 1).
De resultaten van de begeleiding hebben geleid tot een advies voor 
een opgraving van een deel van het onderzoeksgebied. In een eerder 
stadium was reeds besloten een inventariserend veldonderzoek (IVO) ten 
noordwesten van het toekomstige schoolgebouw uit te voeren. De beslissing 
hierover is genomen door de provinciaal archeoloog drs. R. Proos in 
samenspraak met de directievoerder, namens de opdrachtgever gemeente 
Leidschendam-Voorburg, drs. E. Bulten (projectleider gemeente Den Haag) 
en drs. T. Hamburg (projectleider Archol BV).
Ten behoeve van zowel de begeleiding, het IVO als de opgraving is door 
de directievoerder een, door de provinciaal archeoloog goedgekeurd, PvE 
opgesteld.2

1 Eijk, 2004
2 Bulten 2005a, b & c
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Figuur 1
Locatie van de vindplaats.
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Zowel de opgraving als het IVO heeft plaatsgevonden tussen 6 en 17 juni 
2005.
Bij een opgraving uitgevoerd in 1963,3 direct ten westen van het onder-
zoeksgebied, zijn neolithische bewoningssporen aangetroffen in de vorm 
van onder andere: paalsporen, kuilen, aardewerk en vuurstenen artefacten. 
Als gevolg van de aanleg van flatgebouwen en recent gesloopte (tijdelijke) 
schoolgebouwen is het afdekkende veen grotendeels verdwenen. Op de 
hoger gelegen delen van het terrein is tevens een deel van de top van het 
zand met daarin het vondstmateriaal verdwenen. Binnen het onderzochte 
terrein is slechts op een aantal kleine locaties een intact (niet verstoord) 
bodemprofiel waargenomen, waarbij een kleine hoeveelheid vondstmateriaal 
is verzameld.

Administratieve gegevens vindplaats                                           

Provincie:   Zuid-Holland

Gemeente:   Leidschendam

Directievoering:   Drs. E.E.B. Bulten

Bevoegd gezag:   Provincie Zuid-Holland

Plaats:    Leidschendam

Toponiem:   Prinsenhof

Kaartblad:   30G

Coördinaten:   87222/456855; 87175/456930;

     87273/456988; 87275/456893

Onderzoeksmeldingsnr:  12621

Omvang:    1354 m2

3 Glasbergen et al., 1967
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2. Archeologisch onderzoek Prinsenhof

2.1 Kader en vraagstellingen4

In het Zuid-Hollandse kustgebied zijn de afgelopen decennia meerdere 
vindplaatsen uit de prehistorie aangetroffen. De bewoning concentreert 
zich daarbij steeds op strandwallen en de daarop afgezette Oude Duinen. 
Vlaardingen-vindplaatsen vormen een zeldzaamheid. Uit de voorafgaande 
periode met Hazendonk III - aardewerk zijn de vindplaatsen bij Ypenburg, 
Wateringen en Schipluiden bekend. Leidschendam heeft behalve 
Vlaardingen-aardewerk ook Standvoetbeker-materiaal opgeleverd. In 
Wateringse Veld bij Den Haag zijn enkele Klokbekervindplaatsen bekend. 
Uit de vroege bronstijd kennen we een nederzetting bij Noordwijkerhout. 
Vindplaatsen als die bij Leidschendam hebben de potentie het beeld van de 
vroege prehistorische bewoning van het kustgebied te completeren. 
De onderzoeksvragen van het Definitief Archeologisch Onderzoek hebben 
betrekking op de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering,omvang 
en diepteligging van de archeologische resten. Daarnaast dient het 
onderzoek aan te sluiten bij de bovengenoemde onderzoeken. Daarom is 
ervoor gekozen om de vraagstellingen van Schipluiden en Ypenburg over te 
nemen.5

Landschap

• Hoe zag het abiotische en biotische landschap eruit ten tijde van de bewoning?

• Is de specifieke locatiekeuze te verklaren?

• Welke landschapsontwikkeling vond er plaats in de periode 4500 tot 1500 

v.Chr.?

Datering

• Hoe oud is de vindplaats?

• Hoe lang is de nederzetting gebruikt?

• Zijn er verschillende bewoningsfasen te onderkennen?

Culturele/artefactuele karakteristiek

• Aan welke groep en/of cultuur kan de vindplaats worden toegewezen?

• In welke richtingen lagen de contacten van de bewoners?

Voedselvoorziening

• Welke landschapszones werden geëxploiteerd?

• Op welke bronnen was de voedselvoorziening gebaseerd?

• Welke is de verhouding tussen veeteelt en jacht voor de vleesvoorziening?

• Heeft er ter plaatse, op of naast de zandrug, akkerbouw plaatsgevonden?

Nederzettingsfunctie

• Wat was de omvang van de nederzetting en de plaatselijke groep?

• Welke structuren, solitaire sporen en activiteitsgebieden zijn binnen de 

nederzetting te onderscheiden?

• Welke activiteiten werden op de vindplaats uitgevoerd?

4 Bulten, 2005c
5 Louwe Kooijmans et al., 2002; Hazenberg, 2005
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2.2 Vooronderzoek

De locatie is archeologisch reeds bekend sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw toen er door Glasbergen een vlakdekkende opgraving is uitgevoerd. 
Vervolgens is de wijk Prinsenhof aangelegd, waarna er lange tijd geen 
archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. 
In 2003 is er door de gemeente Leidschendam – Voorburg een bureaustudie 
uitgevoerd, waarin onder andere het archeologisch en geologisch kader 
is besproken.6 Op basis van dit onderzoek geldt voor het plangebied een 
middelhoge tot hoge archeologische verwachting. 
De Indicatieve Kaart van de Archeologische Waarden (IKAW) geeft voor de 
Oude Duin- en strandzanden binnen het plangebied een hoge kans hebben 
op archeologische resten, terwijl deze voor de tussenliggende strandvlakten 
middelhoog wordt geschat.
Voorafgaande aan de bouw van een nieuwe school is er in 2004 door RAAP 
een prospectie uitgevoerd in de vorm van grondboringen.7 Op basis van 
de resultaten van dit onderzoek is er in het voorjaar van 2005 door Archol 
BV een begeleiding uitgevoerd, gevolgd door een vlakdekkende opgraving 
van een deel van het plangebied en een IVO op een andere locatie binnen 
hetzelfde plangebied.

Opgraving van Glasbergen

Binnen het plangebied, en direct ten zuiden daarvan, heeft begin jaren 
zestig een opgraving plaatsgevonden aan de Prinses Annalaan, waarbij de 
resten van een midden-neolithische nederzetting zijn onderzocht (figuur 
2).8 De opgraving bestond uit vijf putten (genummerd C1 t/m 5) waarbij 
C4 en 5 nagenoeg op elkaar aansloten. Het totale opgegraven areaal binnen 
deze vijf putten bedraagt 1112 m2. De aangetroffen archeologische resten 
bestaan uit een groot aantal grondsporen en verschillende vondstcatego-
rieën.

Het assemblage grondsporen bestaat met name uit palen, staken en kuilen, 
waarbij uit de grote aantallen paalsporen geen huis is gereconstrueerd. 
Glasbergen heeft, op basis van de verspreiding van de grondsporen, echter 
wel drie huisplaatsen gedefinieerd, bestaand uit vele paalsporen en enkele 
kuilen.
Het vondstmateriaal is afkomstig uit de bovenste 20 cm van de 
grijs gekleurde zandige strandwal. De grootste categorie binnen het 
vondstmateriaal is het aardewerk, dat als Vlaardingen en Standvoetbeker is 
getypeerd. Andere vondstcategorieën zijn: vuursteen (een bijl9, pijlpunten, 
krabbers, afslagen, bijlfragmenten); steen (hamerstenen, een mogelijk 
bijlfragment, drie gebroken git-kralen en quartz (gebruikt voor het mageren 
van het aardewerk)). Alleen in het afdekkende veen zijn enkele  botresten 
aangetroffen, die verder niet besproken zijn in de ‘Helinium’-publicatie.10

Plantaardige resten zijn alleen maar in verkoolde toestand gevonden, 
mogelijk omdat de archeologische lagen grotendeels boven de laagste grond-
waterspiegel liggen.

6 Rijn, 2003
7 Eijk, 2004
8 Glasbergen et al., 1967a/b (Archisnummer 24232)
9 Archisnummers: 24233 & 45538
10 Glasbergen, 1967
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Prospectie Raap

Het RAAP-onderzoek bestond uit 45 boringen die vooral geconcentreerd 
waren op die delen van het plangebied die verstoord worden (figuur 2). 
Tijdens dit vooronderzoek zijn in drie boringen archeologische indicatoren 
(houtskool) aangetroffen in de top van het Oude Duin- en Strandzand en 
het afdekkende veen. 
De reden voor het advies van begeleiding van het zuidelijke deel van het 
plangebied waren in eerste instantie de geologische situatie en de nabije 
ligging van het Glasbergen-onderzoek. De kans werd hoog geacht dat er 
zich op het hoge deel van de strandwal archeologische resten in de vorm van 
grondsporen zouden bevinden. De aanwezigheid van ongestoord veen in de 
boringen in het noordelijke deel van het plangebied is geïnterpreteerd als 
mogelijke aanwijzing voor een intacte vondstlaag.
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3. Landschappelijke context en bodemopbouw

De onderzoekslocatie bevindt zich in een gebied met strandwallen en Oude 
Duin-afzettingen. De vindplaats ligt op een smalle noordoost-zuidwest 
georiënteerde zandige rug, ten westen van een circa 1 km brede strandwal. 
Deze heeft dezelfde oriëntatie en strekt zich uit van Voorschoten tot Den 
Haag (Wateringen). Direct ten westen van de vindplaats bevindt zich een 
circa 1,5 km brede  strandvlakte (figuur 3).

De zeespiegelstijging,11 de verslechterde afwatering en de daaraan 
gekoppelde stijging van de grondwaterstand, heeft in de brons- en ijzertijd 
geleid tot veen vorming. Dit heeft eerst de lagere delen afgedekt; later ook 
de hogere delen van het landschap, totdat het hele gebied onder een dik 
veenpakket lag.

Tijdens de bouw van de flatgebouwen in de zestiger jaren (direct na het 
onderzoek van Glasbergen) is een groot deel van het veen afgegraven. 
Hierbij is de bovenste 80 cm, gerekend vanaf het huidige maaiveld (circa 1 
m –NAP), verstoord. Als gevolg hiervan is op de hoger gelegen delen geen 
veen meer aangetroffen en de top van het zand grotendeels verstoord. 
Slechts op enkele locaties binnen het onderzoeksgebied is een intact profiel 
aangetroffen, waarbij de onderste 5 cm van het veen licht zandig is als 
gevolg van ingewaaid zand tijdens de beginfase van de veenvorming (figuur 
4). Op de hoger gelegen delen is sporadisch de onderkant van de originele 
bodem aangetroffen, bestaande uit een dunne (maximaal 10 cm dikke) 
lichtbruine verkleuring.

11 van de Plassche, 1982

70000

70000

80000

80000

90000

90000

100000

100000

45
00

00

45
00

00

46
00

00

46
00

00

47
00

00

47
00

00

10000m0

hoge indicatieve waarde

Legenda

middelhoge indicatieve waarde

lage indicatieve waarde

niet gewaardeerd

N

Figuur 3
Indicatieve kaart archeologsche waarden.



OPGRAVING, LEIDSCHENDAM - PRINSENHOF     11

Tabel 2: 

waardering vindplaats

4. Methodiek in het veld

Begeleiding

De begeleiding heeft plaatsgevonden op het zuidelijke deel van het 
plangebied dat als eerste bouwrijp gemaakt zou worden. Het werk bestond 
uit het grof afgraven van de bovengrond tot net boven het sporenvlak. 
Vervolgens is in dunne plakjes het laatste deel verdiept tot op het wit-gele 
zand van de strandwal. Op het moment dat er vondsten zijn aangetroffen, 
is gestopt met graven en is de directievoerder ingelicht. Hierna is in 
samenspraak met de provinciaal-archeoloog besloten om over te gaan tot 
een opgraving.

Inventariserend veldonderzoek

Voorafgaande aan het onderzoek waren er vier proefsleuven gepland met 
een lengte van circa 50 m lang en 2 m breed. Als gevolg van de aanwezige 
infrastructuur (betegelde paden en gebouwen) en bomen bleek echter 
dat twee sleuven niet gegraven konden worden en dat de sleuven korter 
moesten worden.
De twee gegraven sleuven (putnummer 2 en 3) liggen in het noorden van 
het plangebied en hebben een lengte van 30 m en een breedte van 2 m. 
Vondstmateriaal is verzameld in vakken van 5 bij 2 m. Het sporenvlak 
is aangelegd in de top van het zand en opgeschaafd met behulp van een 
schaafbak. Het vlak is getekend en per put is één lengteprofiel getekend en 
gefotografeerd.
Put 2 ligt noordwest-zuidoost georiënteerd en is aangelegd ter hoogte 
van RAAP-boringnummer 24. Put 3 ligt zuidwest-noordoost georiënteerd 
en is aangelegd ter hoogte van boringnummers 37 en 38. De locatie van 
de sleuven is bepaald op basis van de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren (in de vorm van houtskool spikkels) in de RAAP-boringen.

Figuur 4
Intact bodemprofiel
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Opgraving

Naar aanleiding van de resultaten van de begeleiding is besloten circa 
1000 m2 vlakdekkend te onderzoeken. Grote delen waren reeds tijdens 
de begeleiding aangelegd tot op het sporenvlak en slechts een klein deel 
was nog afgedekt door het veen. Het sporenvlak is machinaal opgeschaafd 
met een schaafbak. Op de andere delen van het terrein is het afdekkende 
veenpakket machinaal verwijderd in vlakken van circa 5 cm dik, waarbij het 
vondstmateriaal is verzameld in vakken van 2 bij 2 m.
Het sporenvlak is volledig gedocumenteerd in de vorm van een 
vlaktekening en foto’s. Vervolgens zijn alle sporen gecoupeerd en afgewerkt. 
Kanttekening bij het couperen is dat alleen de antropogene sporen zijn 
getekend en gefotografeerd. 
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5. Resultaten van het onderzoek (figuur 5)

5.1 Begeleiding

De begeleiding is gestart in het noordoostelijke deel van de toekomstige 
bouwlocatie van de “Brede school”. In dit deel van het terrein is een 
noordwest-zuidoost georiënteerde sloot aangetroffen, die op basis van de 
inhoud (onder andere: ijzerafval, baksteen en porcelein) als zeer recent 
gedateerd kan worden. Direct ten zuidwesten hiervan heeft tot voor kort 
een tijdelijk schoolgebouw gestaan. Bij de bouw/sloop is over het gehele 
oppervlak de bovengrond tot op het zand verwijderd, terwijl voor de funde-
ringsbalken tot diep in het zand is gegraven. Als gevolg van deze activiteiten 
zijn de archeologische resten grotendeels verstoord. 

In het zuidwestelijke deel van het onderzoeksterrein heeft tot voor kort een 
(recentelijk gesloopt) gymlokaal gestaan. Bij de bouw/sloop hiervan is over 
het volledige oppervlak tot diep in het zand de grond afgegraven. Eventueel 
aanwezige archeologische resten zijn hierbij volledig verdwenen. 

De archeologisch onverstoorde gebieden liggen tussen deze twee 
gebouwen en ten noordwesten van het voormalig schoolgebouw. De 
eerste archeologische resten zijn direct ten westen van het schoolgebouw 
aangetroffen. Het betrof enkele laat neolithische scherven afkomstig uit het 
zandige veen (laagnummer: 5020)(zie hoofdstuk 5.4). 
De eerste grondsporen zijn aangetroffen in het licht gekleurde zand in het 
westelijk deel van het terrein. Het ging hierbij om twee paalsporen en een 
mogelijke kuil. Op basis van deze resultaten is besloten een deel van het 
terrein op te graven.
Na deze beslissing is alleen het afgraven van de bovengrond in het 
zuidoostelijke deel onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Hierbij zijn 
verder geen archeologische resten aangetroffen.  

5.2 Inventariserend veldonderzoek (IVO)

Put 2

De eerste 20 m van het zuidoostelijke deel van put 2 heeft een onverstoorde 
profielopbouw laten zien, terwijl de laatste 10 m volledig verstoord bleek 
door een met klei en recent materiaal (plastic en ijzer) opgevuld gat met een 
diepte van minimaal 3 m. De profielopbouw in het onverstoorde deel bestaat 
uit een relatief dik veenpakket (60 cm) dat aan de basis overgaat in een 5 
cm dikke laag zandig veen. De top van het zand bevindt zich hier op een 
diepte van circa 1,6 m +NAP. De bovenste 5 cm van de strandwal vertoont 
binnen de grenzen van deze put op enkele plaatsen een lichte verkleuring 
(laagnummer: 5030). 

In het zuidelijke deel van de put zijn vijf kleine fragmenten prehistorische 
aardewerk en twee kleine stukjes bot aangetroffen in het zandige veen. De 
scherven zijn prehistorisch gedateerd op basis van bakwijze en magering. 
In de rest van de put is geen vondstmateriaal aangetroffen. In het licht 
gekleurde zand van de strandwal zijn geen archeologische grondsporen 
aangetroffen.
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Put 3

De bodemopbouw van deze put is vrijwel intact, met uitzondering van 
enkele ondiep ingegraven leidingen. Het bodemprofiel is vergelijkbaar met 
die van put 2. De opbouw bestaat uit een relatief dik pakket (circa 80 cm) 
veen dat in de onderste 5 cm zandiger is. De top van het zand daaronder 
vertoont een lichte verkleuring. In deze put zijn geen grondsporen of 
vondsten aangetroffen.

5.3 Opgraving

In totaal is er 1354 m2 opgegraven, waarbij een oppervlak van circa 814 m2

al tijdens de begeleiding op sporenvlak was aangelegd. Dit sporenvlak is aan 
het begin van de opgraving opgeschaafd met een schaafbak en vervolgens 
getekend. Het resterende deel (circa 540 m2) is verdiept tot op het zandige 
veen, waarin tijdens de begeleiding de vondsten zijn aangetroffen. Deze 
laag is vervolgens schavenderwijs verdiept tot op het sporenvlak, waarbij 
een klein aantal vondsten is ontdekt. Archeologische sporen zijn getekend, 
gefotografeerd en afgewerkt. Slechts één grondspoor is bemonsterd ten 
behoeve van botanisch onderzoek. De andere grondsporen zijn op basis van 
vulling niet geschikt geacht voor botanisch onderzoek.

5.3.1 Sporen en structuren (figuur 6)

In totaal zijn er 114 spoornummers uitgedeeld aan sporen die in het vlak als 
mogelijk archeologisch spoor zijn geïnterpreteerd. Na het couperen hiervan 
is op basis van vulling, vorm en inhoud een scheiding gemaakt tussen de 
archeologische en natuurlijke sporen. 
Sporen die in het vlak reeds als natuurlijk verstoring zijn aangemerkt, zijn 
wel op de vlaktekening gezet maar niet voorzien van een spoornummer. De 
recente verstoringen, voornamelijk bestaand uit de funderingsbalken van 
het schoolgebouw, zijn eveneens wel getekend maar niet voorzien van een 
spoornummer.

De archeologische paalsporen hebben een regelmatige vorm met, over 
het algemeen, een licht grijze kleur en een stevige textuur. De natuurlijke 
sporen hebben daarentegen een onregelmatige vorm, een losse textuur 
en zijn donker van kleur. In totaal zijn er 89 archeologische grondsporen 
geïdentificeerd, terwijl de rest (N = 25) een natuurlijke verstoring bleek. 
Deze verstoringen zijn in de onderstaande tabel weergegeven onder de 
noemer ‘onbepaald’ (tabel 1). 
De archeologische grondsporen omvatten verschillende typen, waarbij 
de paalgaten de grootste groep vormt, gevolgd door kuilen, paalkuilen 
en staken. De paalgaten, paalkuilen en staken12 zullen tezamen worden 
behandeld onder de noemer paalspoor, aangezien ze allemaal onderdeel 
kunnen zijn van een structuur. 

Paalsporen

In totaal zijn 75 paalsporen aangetroffen waarbij de diepte varieert tussen 
3 en 33 cm (gemiddeld 14 cm) en de gemiddelde breedte 15 cm bedraagt 
(figuur 7). 

12 De paalgaten: verticale insteek; relatief beperkte diameter tussen 10 en 20 cm. De paalkuilen:
schuinere insteek; een breedte tussen 20 en 40 cm. Staken: diameter tot 10 cm
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Kuilen

In totaal zijn er 14 kuilen aangetroffen. Dergelijke grondsporen 
onderscheiden zich van paalkuilen door een relatief grote diameter ten 
opzichte van de diepte en over het algemeen door een schuine insteek. De 
kleinste diameter bedraagt circa 40 cm en de grootste 2,6 m. De diepte 
varieert tussen 6 en 90 cm met een gemiddelde van 27 cm. 

De functie van de kuilen is voor de overgrote meerderheid niet aan te geven. 
In slechts twee gevallen (S 109 en S 111) lijkt de kuil gediend te hebben 
als water- of drenkkuil (figuur 8). Het eerste spoor heeft een diameter van 
2,6 meter en is met een diepte van 90 cm het diepste grondspoor van de 
opgraving. Het tweede spoor heeft een diameter van 1,1 m en is 65 cm 
diep. Beide sporen hebben een gelaagde opvulling bestaande uit witte 
zandlenzen, afgewisseld met zeer humeuze zandbanden. Vergelijkbare 
grondsporen zijn onder andere aangetroffen bij de neolithische opgravingen 
te Schipluiden, Ypenburg en Wateringen, waar ze als waterkuil zijn 
geïnterpreteerd.13

Type spoor Aantal

Kuil 14

Paalgat 67

Paalkuil 7

Staak 1

onbepaald 25

Totaal 114

Structuren 

Glasbergen14 heeft tijdens zijn opgravingen drie concentraties grondsporen 
aangetroffen (figuur 9). Hierbinnen heeft hij echter geen duidelijke 
huisplattegronden kunnen herkennen, waardoor zijn interpretatie van 
deze clusters beperkt blijft tot huisplaatsen, bestaand uit het geheel van 
paalsporen, kuilen en waterkuilen. Deze mening wordt door Hogestijn en 
Drenth15 gedeeld. Zij voegen hieraan toe dat het waarschijnlijk gaat om 
meerdere herbouwfasen van een drietal structuren, waarbij meerdere keren 
op dezelfde locatie is gebouwd.

13 Louwe Kooijmans et al., 2005; Koot, in prep.; Raemaekers et al., 1997
14 Glasbergen, 1967
15 Hogestijn & Drenth, 2000/1

Tabel 1 
Overzicht typen en aantallen grondsporen

Figuur 8
Waterkuil in profiel
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Figuur 9
Alle sporenkaart (1963 - 2005)
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De paalsporen van het onderhavige onderzoek liggen regelmatig verspreid 
in het westelijke deel van het onderzochte terrein. Aangezien de vullingen 
van de paalsporen onderling nauwelijks verschillen vertonen, is getracht 
structuren te herkennen door de gecombineerde analyse van de diepte en 
de ligging van de paalsporen ten opzichte van elkaar. Hierbij is met name 
gezocht naar kleine één- en twee schepige rechthoekige structuren, zoals 
deze bekend zijn uit deze periode.16

Binnen de cluster paalsporen is één mogelijke vierpalige structuur aan te 
wijzen, van 2,23 meter bij 3,34 meter (figuur 6). De diepte van de sporen 
varieert tussen 7 en 31 cm en de diameter ligt rond de 15 cm. Dergelijke 
kleine structuren worden doorgaans als spiekers geïnterpreteerd gebruikt 
voor de opslag van bijvoorbeeld graan.

Op basis van de ligging van de paalsporen, zonder rekening te houden 
met de breedte en diepte ervan, is het mogelijk enkele rechte lijnen te 
trekken tussen drie of vier paalsporen. Deze palenrijen zouden onderdeel 
kunnen uitmaken van een structuur: middenstaanders of wandpalen van 
een gebouw. Gezien het ontbreken van overtuigende tegenhangers (een 
palenrij op enkele meters afstand) voor een rechthoekige structuur, lijkt de 
tweede optie niet waarschijnlijk. De eerste optie (middenstaanders) lijkt het 
meest waarschijnlijk, waarbij het ontbreken van enige aanwijzing voor de 
wandconstructie echter opvallend is te noemen.

Een dergelijk probleem is echter niet nieuw voor het structurenonderzoek 
van neolithische vindplaatsen in deze omgeving. Zo zijn er binnen de drie 
sporenconcentraties van de Glasbergen-opgraving eveneens lijnen te trekken 
tussen meerdere paalsporen, waarbij het iedere keer, ondanks de hoge 
aantalen sporen, niet mogelijk is gebleken overtuigende tegenhangers aan te 
wijzen voor deze sporen. Een dergelijk probleem is ook gesignaleerd bij de 
analyse van de grondsporen van de opgraving te Schipluiden.17 Bij geen van 
beide opgravingen is het mogelijk gebleken een huisplattegrond (op basis 
van paalsporen) te reconstrueren. 

Op basis van de beschikbare gegevens kan gesteld worden dat er tenminste 
één kleine structuur heeft gestaan binnen het opgegraven gedeelte van de 
strandwal, te Leidschendam. De paalsporencluster ligt in lijn met de drie 
door Glasbergen herkende clusters/huisplaatsen, op het hoogste deel van 
deze smalle zandige rug. Net als bij zijn opgravingen zijn er waterkuilen 
aangetroffen in de directe omgeving van de palencluster. Er lijkt een directe 
relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van dergelijke kuilen en de 
paalsporen, die tezamen onderdeel hebben uitgemaakt van één of meerdere 
huisplaatsen. Sporen van hekwerken (zoals stakenrijen), die akkers en erven 
hebben omgeven of zelfs grote delen van het bewoonbare gebied,18 zijn niet 
aangetroffen binnen het plangebied. 

5.3.2 Vondstlaag

Op basis van de resultaten van de begeleiding was reeds duidelijk dat 
grote delen van het terrein verstoord waren door recente graafwerkzaam-
heden. Slechts een klein deel (circa 540 m2) zou mogelijk onverstoorde 

16 Raemaekers et al., 1997; Hogestijn & Drenth, 2000; Verhart, 1992
17 Louwe Kooijmans et al., in prep.
18 Louwe Kooijmans et al., in prep.
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zones kunnen bevatten van de vondstlaag. Tijdens de opgraving is echter 
gebleken dat niet alleen de gebouwen maar ook de wortels van de recentelijk 
gekapte bomen zeer veel verstoring van de archeologische resten hebben 
veroorzaakt.
Dit komt ook tot uiting in de verspreiding van de vondsten, die in vakken 
van 2 x 2 m zijn verzameld. In de verspreidingskaart (figuur 10) wordt 
duidelijk dat er slechts in 14 vakken vondsten zijn aangetroffen. 
Het gaat hierbij om relatief lage aantallen vuursteen, aardewerk en bot. De 
verspreiding geeft verder aan dat de grootste hoeveelheid vondsten in de 
directe omgeving van de grondsporen is gedaan. 

Figuur 10
Aantal en gewicht (gr) vondstmateriaal

(gr)
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6 Materiaalcategorieën

In totaal zijn er 284 vondsten met een totaal gewicht van 2220,9 gr 
aangetroffen (tabel 2). De grootste categorieën zijn aardewerk en bot, 
gevolgd door vuursteen, steen en verbrande klei. Het vondstmateriaal is 
afkomstig uit het zandige veen en uit enkele grondsporen (N=11) (figuur 11).

Categorie Aantal Gewicht in gr

Aardewerk Nieuwe Tijd 2 21,3

Aardewerk prehistorisch 132 915,2

Bot 140 555,6

Vuursteen 7 593,2

Steen onbepaald 2 132,0

Verbrande klei 1 3,6

Totaal 284 2220,9

Tabel 2 
Aantal en gewicht per vondstcategorie.
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Figuur 11
Aantal en gewicht (gr) vondsten per spoor
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6.1 Aardewerk 

drs. S. Arnoldussen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het aardewerk besproken dat gevonden is tijdens het 
archeologisch onderzoek, zowel de begeleiding, het IVO als de opgraving, 
te Leidschendam. Het onderzoek van Glasbergen19 heeft hoofdzakelijk 
aardewerk uit de midden/laat-neolithische Vlaardingen- en de Enkelgraf-
cultuur opgeleverd.20 Bij het recentelijk uitgevoerde onderzoek is 
hoofdzakelijk aardewerk gevonden dat tot de Vlaardingen-periode gerekend 
moet worden.

Werkwijze

Al het aardewerk is op scherf-niveau beschreven. Per scherf zijn, indien 
mogelijk, waarnemingen vastgelegd met betrekking tot het baksel (bakwijze, 
hardheid en magering), de vormaspecten (techniek, rand-, wand- en 
bodemvorm), oppervlakteverschijnselen en versiering. Uiteraard is het 
niet mogelijk bij iedere scherf al deze parameters te onderzoeken. Zo zijn 
zeer kleine scherven (kleiner dan 1 cm2) zonder verdere bijzonderheden 
(versiering, opvallende magering) enkel geteld en gewogen als één 
‘volgnummer’ binnen een vondstnummer. Gruis is dus wel opgenomen in 
de genoemde aantallen en gewichten.

Algemene kenmerken

Het bestudeerde aardewerk betreft 239 fragmenten, met een gewicht van 
899 gr Hiervan zijn 142 fragmenten (69 gr) als gruis gekenmerkt. De 
overige 97 scherven (830 gr) kunnen met een gemiddeld gewicht van 8,5 
gr als matig gefragmenteerd worden aangeduid. Vondstnummer V35APH 
en V39ANT, afkomstig uit het afdekkende veen, bevatten samen vijf stuks 
(post)middeleeuws baksteen (mogelijk ijsselsteen) en een fragment van de 
steel van een kleipijp. Vondstnummer V23VLK uit spoor 110 (natuurlijke 
depressie) bleek geen verbrande klei maar vaatwerk en is dus opgenomen 
in de hieronder weergegeven analyses. Vrijwel alle scherven passen binnen 
een midden-neolithische traditie van aardewerkvervaardiging. Vier tamelijk 
dunwandige scherven met een opmerkelijke potvorm passen goed in de 
neolithische aardewerktraditie, maar zouden op basis van technologische 
kenmerken tevens in de ijzertijd gedateerd kunnen worden. Het betreft twee 
scherven uit spoor 4 (paalspoor: V2APH.3), een scherf uit spoor 75 (kuil: 
V13APH.3) en een scherf uit spoor 113 (kuil: V30APH.2). 
Het gruis is als ‘prehistorisch handgevormd, waarschijnlijk neolithisch’
gedateerd.

Periode Aantal Gewicht (gr)

(midden)neolithisch 91 798,0

neolithisch 2 12,5

prehistorisch handgevormd, wrs. neolithisch 142 69,0

wrs. neolithisch, mog. ijzertijd 4 19,9

totaal 239 899,4

19 Glasbergen, 1967b
20 Glasbergen, 1967b: 119-120

Tabel 3 
Aantallen en gewichten van alle
fragmenten per periode.
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De meerderheid (183 stuks, 540 gr) van het aardewerkcomplex is afkomstig 
uit het zandige veen (laag 5020), terwijl uit de humeuze top van het zand 
(laag 5030) zes fragmenten (11 gr) zijn geborgen. Van 18 stuks (84 gr) 
is geen context vastgelegd (spoor 999); dit betreffen vondsten die zijn 
aangetroffen in natuurlijke verstoringen en depressies. In slechts negen 
archeologische grondsporen zijn 32 fragmenten (263 gr) aardewerk 
gevonden.

Neolithische aardewerk

Technologie

In het algemeen maakt het aardewerkcomplex als geheel een homogene 
indruk. De wanddikte varieert tussen de 6 en 16 mm, waarbij de overgrote 
meerderheid (> 80%) van de scherven tussen de 10 en 14 mm dik is. Meer 
dan 60% van de scherven is in een onvolledig oxiderend milieu gebakken. 
Aan de buiten- en binnenzijde zijn deze scherven veelal beige grijs tot beige 
geel van kleur, maar in de kern zijn ze donkergrijs tot zwart. Bij een kwart 
van de scherven is de binnenzijde van de pot niet geoxideerd, zodat deze net 
als de kern donker van kleur is. Ongeveer 11 % van de scherven is volledig 
reducerend gebakken en is egaal donkergrijs tot zwart van kleur. Circa 15% 
van de scherven vertoont kleine krimpscheuren, zowel aan de binnen- als 
aan de buitenzijde, die tijdens het bakproces zijn ontstaan.
Het aardewerk is doorgaans gemagerd met relatief veel (grof) potgruis (1 
tot 8 mm) aangevuld met relatief wat minder fragmenten gebroken kwarts 
(normaliter 1 tot 4 mm) en zeer fijn zand. Deze laatste mageringscatego-
rie is problematisch, aangezien niet met zekerheid is vast te stellen of het 
zand intentioneel aan de klei is toegevoegd. Het feit dat bij bijna 30% van 
de scherven geen zand is waargenomen, lijkt te rechtvaardigen dat zand 
bij een deel van de potten als ‘mogelijk mageringsmateriaal’ is gebruikt. In 
analyses van midden-neolithisch vaatwerk bestaan hierover tegenstrijdige 
opvattingen.21

De sterke vertegenwoordiging van de in tabel 4 opgenomen categorie 
‘potgruis & zand’ is hoogstwaarschijnlijk een vertekening die ontstaat door 
het lage percentage gebroken kwarts in het aardewerk; bij kleinere scherven 
worden alleen het in grotere hoeveelheden voorkomende zand en potgruis 
waargenomen en niet het kwarts. Het is zeer waarschijnlijk dat de potten 
waartoe deze 22% van de scherven behoren tevens met gebroken kwarts zijn 
gemagerd. Dezelfde redenatie gaat mogelijk ook (deels) op voor de scherven 
die enkel met potgruis gemagerd zijn.

21 Glasbergen et al. 1967b; Van Beek 1990: 36 contra Raemaekers 1999: 193
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Magering Percentage

potgruis 14

potgruis & kwarts (gebroken of ongebroken) 5

potgruis & kwarts (gebroken) 1

potgruis & zand 22

potgruis & kwarts (gebroken of ongebroken) & zand 9

potgruis & kwarts (gebroken) & zand 33

potgruis & kwarts (ongebroken) & zand 4

potgruis & steen (overig) & zand 4

kwarts (gebroken of ongebroken) & zand 1

kwarts (gebroken ) & zand 2

kwarts (gebroken of ongebroken) 1

kwarts (ongebroken) 1

zand 1

organisch & potgruis & zand 1

organisch & potgruis 1

Het lijkt erop dat het vaatwerk dat aan de binnenzijde of geheel reducerend 
gebakken is (samen 25 fragmenten, 204 gr), minder vaak (slechts vier maal) 
met gebroken kwarts gemagerd is. Vanwege de geringe aantallen is het 
onzeker of dit werkelijk op een verschil in technologische traditie wijst. Ook 
aan het incidenteel voorkomen van graniet (éénmaal) en organisch materiaal 
(driemaal) als toevoeging moet niet te veel waarde worden gehecht.
Het aardewerk werd vervaardigd door rollen van de gemagerde klei op 
elkaar te plaatsen en aan elkaar vast te drukken (de zogenaamde ‘coiling’-
techniek). Bij 23 fragmenten was aan de vorm van de breuk te zien dat de 
kleirollen op deze wijze aan elkaar waren gekneed (1 H-, 10 N- en 12 Z-
voegen). Nadat de kleirollen aan elkaar waren gekneed, werd het oppervlak 
van de pot geglad. Aan de binnenzijde van de potten gebeurde dit relatief 
minder vaak (14 scherven waren aan de binnenzijde geglad) en minder 
zorgvuldig. De buitenzijden van de potten tonen veelal een zeer glad 
gewreven oppervlak (van 35 scherven was enkel de buitenzijde geglad, van 5 
zowel de binnen- als de buitenzijde). In één geval is de binnenzijde van een 
rand ook zorgvuldig geglad, waarbij het object (een tand, houten spatel of 
steentje?) dat gebruikt was smalle gladdingsporen heeft achtergelaten op het 
aardewerk. In twee gevallen is duidelijk te zien dat men het aardewerk met 
de vingers heeft willen gladden.

Morfologie

Ondanks de relatief geringe fragmentatie, laten slechts weinig fragmenten 
het toe om uitspraken te doen over de oorspronkelijke potvormen. Niet 
meer dan acht scherven tonen een veelal flauwe knik in hun profiel. 
Slechts één randscherf lijkt te wijzen op een drieledig potprofiel. De 
overige drie randfragmenten zijn dermate klein dat geen uitspraken over 
de potvorm kunnen worden gedaan. De drie bodemfragmenten wijzen in 
twee gevallen op lage (10-13 mm) rechte bodems en mogelijk in één geval 
op een standvoet die slechts beperkt uitsteekt (types B/C en A).22 Een 
gedocumenteerde rand- (circa 22 cm) en bodemdiameter (circa 15 cm) en 
de grootte van enkele scherven geven aan dat een deel van de scherven 
redelijk groot vaatwerk vertegenwoordigt. Waarschijnlijk betreffen dit 
voorraadpotten of kookgerei. 

22 Glasbergen et al 1967a: 10

Tabel 4 
Het voorkomen van verschillende (combina-
ties van) mageringsmateriaal.
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Functie

De meeste fragmenten staan geen uitspraken toe over de oorspronkelijk 
functie van het vaatwerk. Bij twee scherven is aankoeksel aangetroffen. Het 
voorkomen van aankoeksels kan wijzen op een functie als kookpot. Een 
groot aantal (21 stuks) scherven laat sporen van secundaire verbranding 
zien, wat eveneens op een gebruik als kookpot zou kunnen wijzen. Het 
voorkomen van een reparatiegat (dubbelconisch, na het bakken aangebracht) 
op een scherf toont dat men potten soms trachtte te repareren in plaats van 
deze na een (beperkte) breuk onmiddellijk af te danken.

Verspreiding

De meeste scherven zijn afkomstig uit de lagen direct gelegen boven het 
sporenvlak. De zeven vondsthoudende grondsporen worden hieronder kort 
besproken. Spoor 109 (kuil) bevatte 13 fragmenten (60,2 gr), waaronder 
een randfragment en twee scherven met aanwijzingen voor een geleed 
potprofiel. Spoor 75 (kuil) leverde 7 fragmenten (113.3 gr) aardewerk op. 
Voor één van deze scherven moet een jongere (mogelijk ijzertijd) datering 
worden opengehouden. Hetzelfde geldt voor één van de twee scherven uit 
spoor 4 (paalspoor). De sporen 3 (kuil), 76 (paalspoor) en 33 (paalspoor) 
bevatten elk twee scherven, de sporen 11 (paalspoor), 9 (paalspoor), 10 
(paalspoor) en 71 (kuil) elk slechts één fragment.

Datering

De verschillende kernmerken van het materiaal wijzen op een datering 
in de Vlaardingen-periode (circa 3400 tot 2900/2600 cal BC). Concreet 
wijzen het baksel, de rolopbouw en de potvormen in deze richting, maar 
de geologische context en het overige vondstmateriaal ondersteunen deze 
interpretatie. Aardewerk uit de Vlaardingen-periode wordt gekenmerkt 
door veelal flauwe S-vormige of tonvormige profielen met vlakke bodems 
en – later in de periode – meer opmerkelijke vormen als kraaghalsfles-
jes en bakplaten. Het aardewerk is meestal onversierd. Doorboringen, 
bijna-doorboringen en knobbeloren komen incidenteel voor.23 Het wordt 
verondersteld dat gedurende de Vlaardingen-periode, de magering van 
aardewerk met potgruis (Vlaardingen 2) de overhand krijgt over magering 
met gebroken kwarts (Vlaardingen 1).24 Mogelijk dat het huidige complex 
uit Leidschendam dus in het midden, of aan het eind van de genoemde 
periode (3400 – 2600 cal BC) moet worden geplaatst. Exacte dateringen 
ontbreken helaas.

Vergelijking met eerder onderzoek te Leidschendam

Als eerste dient te worden opgemerkt dat het recent onderzochte complex 
vele malen kleiner is dan het eerder opgegraven complex, dat uit meer 
dan 1600 fragmenten bestond. Dit maakt tevens begrijpelijk waarom 
van zeldzame voorwerpen als bakplaten en kraaghalsflesjes tijdens het 
oude onderzoek wel resten zijn aangetroffen (respectievelijk 21 en 4 
fragmenten).25 In dit eerder opgegraven complex komen verder ook 
versierde scherven voor. 

23 Glasbergen et al. 1961: 46-48; Regteren-Altena et al., 1962; Van Beek, 1977; Glasbergen et al.,
1967a;b; Louwe Kooijmans, 1976; Raemaekers, 1999: 167-175; Van Gijn & Bakker, 2005: 294
24 Glasbergen et al. 1967a: 25-26; Van Gijn & Bakker 2005: 294
25 Glasbergen et al 1967b: 119
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Het oudere complex wordt dan ook zowel in Vlaardigen 1 als 2 gedateerd.26

De binnen dit onderzoek gemeten scherfdiktes laten geen duidelijke 
meertoppige verdeling zien die correspondeert met de grenzen voor 
dunwandig (6 mm) en dikwandig (> 13 mm) zoals voorgesteld door Van 
Beek.27 Enkel het relatief weinig voorkomen van scherven van 12 mm dikte 
kan in dit verband genoemd worden.
Het eerder opgegraven aardewerk is eveneens met potgruis (45%), zand 
(15%) en kwarts (40%) gemagerd.28 Helaas is niet duidelijk of in de destijds 
opgestelde tabellen het dominante mageringsmiddel werd gescoord, of 
in welke mate welke combinaties voorkwamen. Dit maakt het lastig de 
vermoedens ten aanzien van de verandering van mageringsmateriaal 
gedurende de Vlaardingen-periode op basis van deze gegevens te staven. 
In ieder geval lijkt bij dit eerder opgegraven complex de vervanging van 
mageringmateriaal eerder gradueel dan absoluut (Vlaardingen 1: 30% 
potgruis, 21 % zand en 47% kwarts / Vlaardingen 2: 55% potgruis, 10% 
zand, 36% kwarts.29

6.2 Vuursteen en natuursteen 

drs. S. Knippenberg & drs. L. v. Hoof

In vergelijking tot de 1773 vuurstenen artefacten die tijdens het eerdere 
onderzoek op het nederzettingsterrein zijn verzameld,30 is de hoeveelheid in 
2005 verzamelde artefacten vrij beperkt. Toch leveren deze artefacten enkele 
interessante aanvullingen op het bestaande beeld van vuursteengebruik 
op deze vindplaats. Naast een vijftal vuurstenen artefacten en 2 stenen 
voorwerpen zijn tijdens het onderzoek in 2005 te Leidschendam een tweetal 
bijlen aangetroffen. Beide bijlen zijn in het afdekkende zandige veen 
gevonden.

Bij de twee natuurstenen gaat het om een onbewerkte melkwitte kwartskei 
en een donker grijs zandstenen keifragment. Deze laatste is mogelijk 
gebruikt als wetsteen/actieve slijpsteen. Op het gerolde convexe vlak zit een 
kleine groef, die mogelijk is ontstaan als gevolg van gebruik. 

Bij het vuursteen materiaal gaat het om een afslagkern, drie afslagen, en 
een secundair gerold stukje vuursteen. Dit laatste stukje is mogelijk niet 
bewerkt. De afslag kern is een kleine ‘multidirectional core’, niet groter dan 
4 cm. Het uitgangsmateriaal is een gerold keitje geweest van gebandeerd 
beige tot bruin vuursteen.
Onder de drie afslagen bevindt zich één bijlafslag. Een deel van de dorsale 
zijde bestaat uit geslepen gefacetteerd oppervlak, waarop de aanzet naar 
de snede zichtbaar is. Het vuursteen-materiaal van deze afslag is beige 
gekleurd, met wel enigzins een kleurschakering. Ook de matrix vertoont 
enige verschillen in textuur. De tweede afslag is een compleet exemplaar 
van homogeen beige-geel vuursteen, met een mogelijk gebruikt randje. Dit 
randje vertoont miniscule unifaciale retouch. De derde afslag is een klein 
fragment van verbrand vuursteen. 

26 Glasbergen et al. 1967b: 119
27 van Beek, 1990: p. 34
28  ibidem
29 naar Glasbergen 1967b: 119
30 Van Gijn 1989, 134
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Ook hier vertoont een van de randen miniscule retouche, echter deze 
is minder regelmatig en zou heel goed het gevolg kunnen zijn van de 
verbranding.

Bijlen

De eerste bijl (figuur 12)(put 1, vak 31) is 13,5 cm lang, 7,3 cm breed bij de 
snede en 5,9 cm breed onder de hiel (op de hiel zelf is de oorspronkelijke 
breedte niet bewaard). De grootst bewaarde dikte bedraagt 3,7 cm. Hoewel 
de oorspronkelijke vorm van de bijl door latere handelingen sterk is 
aangetast, valt duidelijk waar te nemen dat de bijl oorspronkelijk een 
enigzins trapezoïdale vorm had die verjongde naar de hiel. Hoewel vooral 
de dwarsdoorsnede sterk is aangetast, kan nog vastgesteld worden dat de bijl 
sterk verjongde naar de snede en dat deze waarschijnlijk vanaf het punt met 
de maximale dikte (dat ongeveer op 3/4 van de lengte van de bijl ligt, dichter 
op de top dan op de snede) nog iets smaller werd naar de hiel. Aan de zijde 
waar dit nog is vast te stellen, vertoont de bijl een smal randfacet, naar de 
bovenzijde twee facetten en aan de onderzijde één facet. De bijl kan op basis 
van deze kenmerken eenduidig tot het Buren-type worden gerekend dat 
kenmerkend is voor het Vlaardingen-Stein-complex.31

31 Van Regteren AltenaVan Regteren Altena et al. 1962, 240-241

Figuur 12
Buren – bijl (schaal 1:2)
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De slijpsporen zijn goed te volgen in de lengterichting van de bijl. Opvallend 
is dat enkele diepere vlakken een glans vertonen. Hoewel de oorspronkelijke 
kleur van de bijl door ijzeraanrijking uit de omringende grond en door 
lichte de-hydratatie moeilijk is vast te stellen, kan vastgesteld worden dat 
het om een dof-/vuilgrijze vuursteensoort van een beperkte glasachtigheid 
gaat met middelgrote ondoorzichtige wit-grijze vlekken. Op de bovenzijde 
van de bijl is nog een onzuiverheid bewaard waarin zich een verweerde 
mergelcortex bevindt. De mergelcortex is kenmerkend voor het Lousberg-
vuursteen (uit de regio Aken), waarvan veel Buren-bijlen gemaakt zijn.32

De hiel van de bijl toont zware beschadigingen die veroorzaakt kunnen zijn 
door een gebruik als wig, waarbij tegen de top geslagen werd om de bijl 
het hout in te drijven. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de bijl later als 
slagsteen (percuteur) gebruikt is bij de vuursteenbewerking. 
Het schededeel toont zware beschadigingen die waarschijnlijk met 
houtbewerking te maken hebben en de onderzijde van de bijl toont een 
typische ‘end shock-fracture’, die ontstaat wanneer de bijl tijdens gebruik 
breekt. De onderzijde van de bijl toont dan ook enkele zeer zware breuken. 
Nadat deze breuken hadden plaatsgevonden, is de bijl niet langer voor haar 
oorspronkelijke doel gebruikt. 
Er is vervolgens gebruik gemaakt van het kwalitatief goede vuursteen van 
de bijl door er afslagen van te slaan. Dergelijke bijlafslagen en daarvan 
afgeleide werktuigen komen regelmatig voor in Vlaardingen-Stein-context. 
In het onderzochte materiaal van C4 (van het Glasbergenonderzoek in 
Leidschendam) bestond 2,3% van het materiaal uit bijlfragmenten, terwijl 
dat in Hekelingen en Vlaardingen zelfs 12% was.33 Zowel de hiel als één van 
de zijkanten is als afslagvlak gebruikt. Mogelijk is de snede ook daarvoor 
gebruikt, hoewel de afslagen langs de snede ook als beschadigingen 
tijdens gebruik zouden kunnen zijn ontstaan. Een grote reeks zware 
beschadigingen langs de als afslagvlak gebruikte zijkant zou wellicht 
verklaard kunnen vanuit het gebruik als afslagvlak. Het lijkt echter niet 
onwaarschijnlijk dat dit door een ander secundair gebruik, zoals het gebruik 
als klopsteen veroorzaakt is.

De tweede bijl (figuur 13)(put 1, vak 5) is 7,3 cm lang, 4,3 cm breed op de 
snede en 2,0 cm breed op de hiel en heeft een maximale dikte van 2,4 
cm. De bijl heeft een sterk asymmetrisch profiel, waarbij de ene zijde veel 
vlakker is dan de andere. De maximale dikte ligt ongeveer in het midden 
van de bijl. De hiel van de bijl wordt gevormd door twee stukjes van een oud 
slagvlak.
De vorm van de bijl wijst erop dat we hier te maken hebben met 
een afslagbijl. Een veel voorkomend bijltype in het midden- en laat 
neolithicum.34 De snede en de vlakke onderzijde zijn geslepen. De 
slijpsporen lopen naar alle kanten, hetgeen een kenmerk lijkt te zijn voor de 
periode van de Enkelgrafcultuur. 

32 Modderman 1980 Modderman 1980
33 Van Gijn 1989, 134Van Gijn 1989, 134
34 Als alternatieve verklaring voor deze bijl zou het mogelijk zijn dat het een opgewerkte bijlAls alternatieve verklaring voor deze bijl zou het mogelijk zijn dat het een opgewerkte bijl
betreft die nog als kern gebruikt is, hetgeen dan het slagvlak op de hiel zou verklaren. De afslagen
zijn echter bij de hiel dwars op de lengterichting van de bijl georiënteerd. Dit impliceert dat ze
vanaf de zijkant van de bijl en niet vanaf de hiel zijn geslagen. Hieruit blijkt dat de hielvorm is ont-
staan bij het afslaan van de voor de bijl te gebruiken afslag. De afslagen vanaf de zijkant van de
bijl zijn het resultaat van het daaropvolgende prepareren van de bijlvorm en/of latere reparaties.

Figuur 13
Afslagbijl (schaal 1:2)
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Dit wijst op een datering van de bijl in de Vlaardingen-2 fase. Deze 
bewoningsfase was ook al tijdens het eerdere onderzoek te Leidschendam 
aangetoond.35

De asymmetrische snede wijst er waarschijnlijk op dat de bijl bijgeslepen 
c.q. gerepareerd is. De bijl is gemaakt van een grijze vuursteensoort met 
duidelijke variaties in kleur en zowel kleine als grotere ondoorzichtige 
insluitsels. De gebruikte vuursteensoort kan derhalve in het Rijckholt-
Spiennes-complex geplaatst worden. Deze vuursteensoorten zijn optisch 
niet van elkaar te onderscheiden. Er wordt echter verwacht dat voor West-
Nederland Spiennes (in Henegouwen bij Mons gelegen) een grotere rol 
heeft gespeeld dan Rijckholt-St.Geertruid (onder Maastricht gelegen).

Beide bijlen bieden een interessante aanvulling op hetgeen reeds bekend 
was van het vuursteengebruik op de Vlaardingen-vindplaats Leidschendam. 
Uit de studie van het vuursteen uit put C4 door Van Gijn is gebleken 
dat men in Leidschendam (en waarschijnlijk ook op andere Vlaardingen-
vindplaatsen op deze strandwal als te Voorschoten) vrijwel uitsluitend 
lokaal voorhanden vuursteen (bijvoorbeeld afkomstig van de grindige 
afzettingen van de Maas) heeft gebruikt. Dit vuursteen was echter beperkt 
van grootte en van een relatief geringe kwaliteit. Resultaat is dat op 56,2% 
van de geretoucheerde artefacten nog cortex aanwezig is. Een aandeel 
dat veel hoger ligt dan op vindplaatsen op de oeverwallen als Hekelingen 
en Vlaardingen, waar men veel meer geïmporteerd vuursteen heeft 
gebruikt.36 In Leidschendam duidde ook het regelmatig herbewerken van 
gebruiksranden op de beperkte beschikbaarheid van vuursteen. De paar 
stukken geïmporteerd, hoogwaardig materiaal in het bestudeerde deel van 
het vuursteencomplex van Leidschendam, waren afkomstig uit het noorden. 
Dit terwijl in Hekelingen de vuursteenschaarste werd opgelost door de 
import van vuursteen uit het zuiden.37 Bijlen werden daarbij zeker als 
afgerond eindproduct geïmporteerd.38

Opvallend is nu dat de twee bijlen uit het onderzoek van 2005 te 
Leidschendam beide van zuidelijke vuursteensoorten zijn gemaakt. De 
ene van de vuursteensoort die bijvoorbeeld in Spiennes en Rijckholt werd 
gemijnd. De ander in ieder geval van een zuidelijke bron uit de mergel, 
meest waarschijnlijk van Lousberg-vuursteen dat in de regio Aken werd 
gewonnen. Van de vijf andere vuurstenen artefacten zijn er vier van lokale 
vuursteen gemaakt. De bijlafslag is eveneens van geïmporteerde vuursteen 
gemaakt. Hoewel een precieze determinatie door patinering, dehydratatie, 
e.d. moeilijk te geven is, behoort dit stuk tot de fijnkorrelige maar niet sterk 
glasachtige soorten als Rijckholt/Spiennes, Rullen en Lousberg. Hoewel 
de hoeveelheid geïmporteerd vuursteen in Leidschendam dus ver achter 
blijft bij bijvoorbeeld Hekelingen, blijkt dat men van een breder spectrum 
vuursteenbronnen gebruik heeft gemaakt dan tot-nog-toe werd gedacht. 
Niet alleen de ‘links’ naar het noorden, die ook uit het voorkomen van 
standvoetbekers blijken, maar ook ‘links’ naar het zuiden hebben bestaan. 

De bijlen zullen als eindproduct de vindplaats bereikt hebben en golden, 
ook na hun primaire gebruik als bijl, als hoogwaardige vuursteenbron. 

35 GlasbergenGlasbergen et al. 1967
36 Van Gijn 1989, 134
37 Van Gijn 1989, 138-140
38 Van Gijn 1989, 103
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Ze zijn als bijl gebruikt tot het moment dat dit niet meer mogelijk was. 
Daarna is in ieder geval de Buren-bijl nog gebruikt als kern voor de 
productie van bijlafslagen en mogelijk ook nog als klopsteen, bijvoorbeeld 
bij het bewerken van lokaal voorhanden vuursteenkerntjes. Het voorkomen 
van grote aantallen afslagen van geslepen bijlen in Vlaardingen-Stein-
context mag dan ook gezien worden als het resultaat van een bewuste 
strategie.

Over het algemeen wordt verondersteld dat de bloei van de 
vuursteenmijnbouw in de Michelsberg-cultuur plaatsvindt wanneer een 
brede range aan producten vanuit de mijnbouwgebieden wordt geleverd. 
Latere dateringen zijn vooral bekend van locaties als Valkenburg en 
Lousberg waar vuursteensoorten gewonnen werden die zeer geschikt 
zijn voor de productie van bijlen. Toch zijn er ook aanwijzingen dat 
bijvoorbeeld in Rijckholt-St.Geertruid de mijnbouw doorging ten tijde van 
het Vlaardingen-Stein-complex.39 In de Vlaardingen-2 periode lijkt de export 
uit die mijnbouwgebieden echter (in ieder geval voor het kustgebied) steeds 
sterker beperkt te zijn tot complete, afgewerkte bijlen. Die werden dan 
ook na hun gebruik als bijl nog hoog ingeschat als bron van hoogwaardig 
vuursteen. Dit blijkt zowel uit secundair bewerkte bijlen als de Buren-bijl 
van Leidschendam, als uit de afslagen van geslepen bijlen en de daarvan 
gemaakte werktuigen.

6.3 Bot

(determinaties dr. C. Cavallo)

In totaal zijn er 121 fragmenten dierlijk bot met een totaal gewicht van 510 
gr aangetroffen. Het materiaal is op één fragment van een kies na (put 2), 
afkomstig uit put 1. Het merendeel van het materiaal is afkomstig uit het 
zandige veen (N = 72) terwijl de rest in zes verschillende grondsporen is 
gevonden (Bijlage 1: overzicht van de botdeterminaties). 

Slechts één spoor (S 109, waterkuil) heeft goed geconserveerd botmateriaal 
opgeleverd dat geschikt was voor analyse (zie bijlage 1). Het bot is afkomstig 
uit de donker gekleurde humeuze top van de kuil.
De andere grondsporen hebben alleen maar resten opgeleverd van 
runderkiezen en enkele kleine, sterk gefragmenteerde resten die niet verder 
te determineren zijn dan grote zoogdieren (bijvoorbeeld rund of edelhert).

Het totale botassemblage heeft drie verschillende soorten opgeleverd: Bos

(runderen), Sus (varken) en Ovis/Capra (schaap/geit, waarschijnlijk geit). 
Onder het rund materiaal bevindt zich een deel van een pelvis (bekken) en 
een bijna compleet calcaneum (hielbeen). De varkensbotten bevatten een 
humerus (opperarmbeen), een radius (spaakbeen) en drie molaren (kiezen). 
Deze laatste behoren toe aan de onderkaak van één individu, waarvan het 
bot echter niet bewaard is gebleven. Het feit dat de 3e molaar niet volledig is 
doorgebroken, de 2e molaar matige slijtage vertoont en de 1e molaar redelijk 
is versleten, geeft aan dat het gaat om een subadult.

39 Rademakers 1998, 283-294
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De grootte van de resten van zowel runderen als varkens valt binnen de 
maten van gedomesticeerde dieren. Op basis van dit ene gegeven is echter 
niet met zekerheid te stellen dat het daadwerkelijk om gedomesticeerde 
dieren gaat. 
Het materiaal heeft één bot opgeleverd met vraatsporen (radius van een 
varken) en één met snijsporen (calcaneum van een rund). 

Naast het onverbrande materiaal zijn er drie kleine stukjes verbrand bot 
aangetroffen die niet determineerbaar bleken.

Vergelijking met Glasbergen-onderzoek

Het Glasbergen onderzoek heeft eveneens weinig botfragmenten (circa 47 
stuks) opgeleverd. Het merendeel van de determineerbare stukken bestaat 
uit rund terwijl de rest als zoogdier onbepaald is gedetermineerd.
Het lage aantal botten moet waarschijnlijk gezocht worden in de relatief 
lage huidige gemiddelde grondwaterstand. Deze bevindt zich tegenwoordig 
onder het archeologische niveau, waardoor organische resten over het 
algemeen slecht of helemaal niet meer bewaard blijven. 

7. Waardering 

Op grond van de twee proefsleuven in het westelijk deel van het plangebied 
zal hieronder een waardering worden gegeven van de archeologische 
resten van dit deel. Dit wordt gedaan op grond van drie waarde-categorieën 
(conform KNA, versie 2.2, voorjaar 2005): beleving, fysieke kwaliteit en 
inhoudelijke kwaliteit. Per categorie zijn criteria geformuleerd die telkens 
een score van 0, 1, 2 of 3 kunnen krijgen. Hoe hoger de score, des te groter 
de archeologische waarde van de vindplaats op dat punt. De totaalscore per 
categorie is bepalend voor de mate van archeologische hoogwaardigheid 
van de vindplaats als zodanig en de mate van noodzaak tot behoud en 
bescherming. Tevens wordt aangegeven wat de representativiteit is van 
de vindplaats: klein, gemiddeld, groot of zeer groot. Deze waardering 
wordt gebruikt voor de formulering van een selectieadvies, waarbij het 
vervolgtraject wordt bepaald (bescherming, voortgezet onderzoek of 
vrijgeven) en wat voor maatregelen daartoe getroffen moeten worden. 

In onderstaande tabel (5) is de waardering van de geïnventariseerde zone 
beknopt weergegeven. De toelichting op de tabel geeft kort weer hoe de 
criteria gewogen zijn.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid 0

0Herinneringswaarde 0

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

3Conservering 0

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid Nvt

Nvt

Informatiewaarde Nvt

Ensemblewaarde Nvt

Representativiteit klein

Tabel 5 
Waardering van de geïnventariseerde zone
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Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.

Fysieke kwaliteit: de vindplaats scoort hoog op het criterium gaafheid. Deze 
score is met name gebaseerd op de grotendeels intacte profielopbouw van 
put 2 en 3, met uitzondering van het noordwestelijke deel van put 2. Het 
criterium conservering scoort echter laag, aangezien het onderzoek geen 
grondsporen en slechts een zeer klein aantal vondsten heeft opgeleverd.
De fysieke kwaliteit van de vindplaats is dus klein. Met een score van 3 
punten is het onderzochte deel van de vindplaats niet behoudenswaardig.

Inhoudelijke kwaliteit: gezien het ontbreken van archeologische resten in de 
twee proefsleuven is het niet mogelijk een score te geven aan de criteria die 
betrekking hebben op de inhoudelijke kwaliteit. 
Het eindoordeel is dat de representativiteit van het geïnventariseerde 
gedeelte klein is. 

8. Antwoorden op de onderzoeksvragen & Conclusie

De geologie van de regio wordt gekenmerkt door langgerekte strandwallen, 
parallel aan de huidige kustlijn, afgedekt door veen. De hoge delen 
van de strandwallen zijn vanaf het neolithicum onder andere als 
nederzettingslocatie in gebruik geweest totdat ze in de loop van de bronstijd 
overgroeide met veen. Dit laatste heeft plaatsgevonden onder invloed van de 
zeespiegelstijging, de slechte ontwatering en de stijgende grondwaterspiegel. 
De veenvorming heeft allereerst in de lagere delen plaatsgevonden gevolgd 
door de hogere.

Voorafgaande aan de veenvorming, binnen het onderzoeksgebied, heeft 
er (vooral op de hoge delen) een lichte bodemvorming plaatsgevonden in 
de top van het zand. Het gaat hierbij om een bruine bodemlaag met een 
dikte van circa 10 cm. Als gevolg van recente verstoringen is dit slechts op 
enkele plekken vastgesteld. In de lagere (onverstoorde) delen is een lichte 
verkleuring in de bovenste 5 cm van het zand waargenomen.

De bewoningsresten zijn aangetroffen op een smalle, zandige rug ten 
westen van een noordoost-zuidwest georiënteerde strandwal. Binnen het 
plangebied zijn zowel de hoge (zandige) als de lage (zavelige) gedeelten 
vertegenwoordigd, waarbij voornamelijk op de hogere delen resten van 
prehistorische bewoning zijn aangetroffen. Het betreft grondsporen 
en relatief lage vondstaantallen. De vondsten zijn aangetroffen in 
archeologische grondsporen en de onverstoorde gedeelten van de 
bodemlaag. De lagere delen (put 2 en 3) hebben, op enkele stukken 
prehistorisch aardewerk ná (in put 2), geen aanwijzingen voor bewoning 
opgeleverd.
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Direct ten zuiden van het onderzochte gebied is in de jaren zestig een 
opgraving uitgevoerd door prof. Glasbergen. Hierbij heeft hij neolithisch 
vondstmateriaal (onder andere: aardewerk, vuursteen en steen) en zeer veel 
grondsporen aangetroffen. Dit hoge aantal grondsporen (te verdelen over 
drie clusters/huisplaatsen) wijst erop dat er over langere periode gebruik 
is gemaakt van deze locatie, waarbij de structuren meerdere herbouwfasen 
hebben gekend. 
Het aantal grondsporen binnen de grenzen van het onderhavige onderzoek 
ligt veel lager. Op basis van ligging, vorm en diepte van de paalsporen is een 
vierpalige spieker gereconstrueerd. De rest van het paalsporen is op basis 
van deze criteria niet aan een structuur te koppelen. 

Het onderzoek heeft weinig vondstmateriaal opgeleverd (284 stuks). 
Naast de twee grootste categorieën (bot en aardewerk) zijn er enkele 
natuurstenen en vuurstenen aangetroffen. Een kleine deel is afkomstig uit 
de grondsporen, terwijl de rest afkomstig is uit de humeuze top van het 
zand. Meest opvallende vondsten zijn twee vuurstenen bijlen, waaronder 
een Buren-bijl.

De aanwezigheid van zeer gefragmenteerd bot van rund, varken en 
schaap/geit is een indicatie dat er vee is gehouden. Welk aandeel dit heeft 
uitgemaakt van de voedselvoorziening, is gezien de hoge fragmentatiegraad, 
het ontbreken van botanisch materiaal en ploegkrassen niet mogelijk.

De vindplaats behoort op basis van het aardewerk en twee vuurstenen bijlen 
toe aan de Vlaardingen-cultuur en kan gedateerd worden in het midden 
en laat-neolithicum. Deze datering komt overeen met die van Glasbergen. 
In zijn opgraving heeft hij naast de Vlaardingen-component tevens 
Standvoetbekeraardewerk aangetroffen. Tijdens het onderzoek van 2005 is 
aanvullend hierop ook een kleine hoeveelheid (post) middeleeuws materiaal 
aangetroffen, afkomstig uit de afdekkende pakketten.

Het onderhavige onderzoek heeft nieuwe informatie opgeleverd met 
betrekking tot de begrenzing van de vindplaats (inclusief het door 
Glasbergen opgegraven gedeelte). 
Put 1 en het archeologisch begeleide deel begrenst het noordoostelijke 
en oostelijke deel. De natuurlijke laagte in put 2 en 3 vormt, gezien het 
nagenoeg ontbreken van vondsten, de afwezigheid van grondsporen en een 
intact bodemprofiel, de westelijke begrenzing 
De ontbrekende grens in het zuiden is vooralsnog niet vastgesteld, omdat 
de grondsporen in de meest zuidelijke gelegen put (C3) tot aan de putgrens 
doorlopen.

Gezien het lage aantal grondsporen, het ontbreken van structuren en het 
lage aantal vondsten is het niet mogelijk activiteitzones aan te wijzen.
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Bijlage 1 Overzicht van de botdeterminaties 

Put Vlak Vak Spoor Soort Skelet Groot L/R N Gew Oud Sex PA VR BR SP Opmerking

1 1 71 indet bot 1 6 4 bc fragmenten

1 1 75 indet bot 1 1 fragment

1 1 106 indet bot 1 8 14 fragmenten

1 1 109 rund pelvis 2 1 94

1 1 109 rund calcaneum 3 1 48 ss

1 1 109 o/c femur 2 1 20

1 1 109 varken hum 3 1 12

1 1 109 varken radius 3 1 22 vk

1 1 109 varken molar 9 3 12

1 1 109 indet bot 25 1 50 fragment

1 1 109 indet kies 5 1 waarschijnlijk rund

1 1 109 indet bot 3 1 bc

1 1 110 indet humerus 1 2 2 fragmenten, distale deel humerus, mogel.rund

1 1 110 indet bot 1 12 24 fragmenten

1 1 111 indet bot 1 5 16 fragmenten

1 1 999 rund kies 8 s 1 10 bovenkaak P3

1 1 999 indet bot 1 1 bc fragment

1 1 999 rund kies 1 2 fragmenten

1 1 18 5020 indet tibia 3 1 114 diaphyse fragment, mogelijk van een rund

1 1 52 5020 indet bot 1 50 48 fragmenten

2 1 5020 rund kies 8 d 1 20 onderkaak m1

1 1 9 5020 indet bot 1 18 fragmenten

1 1 10 5020 rund kies 1 2 fragmenten

pa = pathologie

vr = vraat

br = brand

sp = snijspoor

bc = gecalcineerd

vk = vraatsporen

ss = snijsporen


