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Archeologisch Onderzoek Leiden heeft in opdracht van de gemeente Katwijk een archeologische 
begeleiding uitgevoerd aan Voorstraat 59 te Katwijk. Aanleiding voor het onderzoek was de 
geplande nieuwbouw met diepe kelders. De afgravingen vormden een bedreiging voor eventu-
ele archeologisch waardevolle resten in deze ondergrond. Vooronderzoek had namelijk reeds 
uitgewezen dat er resten uit de prehistorie (3,6 m onder maaiveld) tot en met de nieuwe tijd (0,8 
m onder maaiveld) aanwezig kunnen zijn. 
De graafwerkzaamheden van de kelder bleken zich uiteindelijk te beperken tot een diepte van 
2,25 m onder maaiveld, buiten het bereik van het oudste voornoemde niveau. Tijdens de archeo-
logische begeleiding zijn in de top van het ongeroerde duinzand wel afvalkuilen uit de 18e eeuw 
gevonden op de verwachte diepte van 80 cm onder maaiveld. Ze behoren toe aan het achtererf 
van de historische bebouwing langs de Voorstraat.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv.) heeft in opdracht van de gemeente 

Katwijk een archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd aan de Voorstraat te Katwijk 

(figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek was de geplande nieuwbouw met diepe 

kelders in het kader van de uitbreiding van ‘de grote zaal (R6a)’. Bij het bouwrijp maken 

zou de ondergrond ter hoogte van de kelders tot 3,5 m – maaiveld worden afgegraven. 

De afgravingen vormen een bedreiging voor eventuele archeologisch waardevolle 

resten in deze ondergrond. Vooronderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er resten 

uit de prehistorie tot en met de nieuwe tijd aanwezig kunnen zijn (figuur 1.2).1 Daarom 

heeft het bevoegd gezag (gemeente Katwijk) voorafgaand aan de bouw besloten 

de geplande graafwerkzaamheden te laten begeleiden en eventuele archeologische 

resten te laten waarderen conform het protocol proefsleuven (figuur 1.3). De AB geldt 

als voorwaarde voor het verstrekken van een omgevingsvergunning.

Het veldwerk heeft op maandag 19 en dinsdag 20 maart 2012 plaatsgevonden conform 

de richtlijnen van het Programma van Eisen en de KNA 3.2.2 

1  Klaarenbeek 2010.
2  Programma van Eisen van R.W. de Groot d.d. 6 september 2011. Het programma rekent niet 

alleen de graafwerkzaamheden in de kelderruimte, maar ook het uittrekken van de vloer in 
de aangrenzende bebouwing (grote zaal ‘R 6a’) tot de AB. De opdrachtgever heeft echter bij 
aanvang aangegeven, dat de laatste werkzaamheden niet meer in aanmerking kwamen voor 
begeleiding.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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Figuur 1.2 
Plangebied met boringen uit het vooronder-
zoek van RAAP (bron: Klaarenbeek 2010, 
figuur 6). De uitgegraven kelderruimte van 
de archeologische begeleiding door Archol is 
met rood aangeven. 
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1.2 Plangebied

Het plangebied ligt aan Voorstraat nr 59 (noordzijde) en grenst aan de Dwarsstraat 

(westzijde) en Lijdweg (figuur 1.2). De geplande kelders in de zuidwesthoek van 

perceel Voorstraat 59 (ca. 315 m2). De laatste jaren was het plangebied in gebruik als 

plantsoen en grasveld. Het plangebied ligt nog geen 500 meter van de huidige kustlijn. 

De ondergrond bestaat dan ook - tot ver onder de te ontgraven diepte - geheel uit 

duinzand. In het duinzand kunnen zich op verschillende niveaus archeologische resten 

bevinden (zie hoofdstuk 4). 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van 

kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere 

initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, kan door de overheid 

verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het 

te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 

onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit vooronderzoek bestaat 

uit meerdere fasen: het bureauonderzoek en het Inventariserend Veldonderzoek 

(IVO). Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, welke 

typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(‘gespecificeerde archeologische verwachting’). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). 

In de gangbare praktijk van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) wordt in 

uitzonderlijke gevallen het IVO vervangen door een archeologische begeleiding 

(AB). Een AB wordt niet als vervanging van vooronderzoek uitgevoerd; bijzondere 

afwegingen of beperkingen moeten een rol spelen. In de Memorie van toelichting 

bij het voorstel tot wijziging van de Monumentenwet 1988 (Artikel I onder B, 

kamerstukken 29259, nr. 3) staan de volgende mogelijke aanleidingen voor een AB:3 

1.  Wanneer het als gevolg van fysieke belemmeringen niet mogelijk is om adequaat 

vooronderzoek te doen; 

2.  Wanneer er op grond van de beschikbare archeologische informatie wordt 

geconcludeerd dat het doen van een opgraving niet (meer) nodig is, maar men toch 

graag het zekere voor het onzekere wil nemen; 

3.  Wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajecten.

Het gaat in de meeste gevallen om een kleine ingreep in een groot gebied of gebieden 

in stads- of dorpscentra, waar de archeologische waarden door opstallen pas door 

sloop toegankelijk worden. De kleine omvang van de geplande ingreep en de opstallen 

in plangebied Katwijk-Voorstraat nr. 59 waren de belangrijkste afwegingen om hier het 

gebruikelijke IVO-traject te vervangen door een AB (tabel 1.1). 

Voor de uitvoer van de AB is een Programma van Eisen (PvE) vereist. Het PvE van 

plangebied Katwijk-Voorstraat nr. 59 is opgesteld door drs. R.W. de Groot en is 

goedgekeurd door dr. B. Voormolen (gemeente Katwijk). Volgens de richtlijnen van 

KNA 3.2 kan na een AB-protocol IVO alsnog een opgraving geadviseerd worden bij 

verdere bodemverstoringen.

3  Tekst met richtlijnen voor de AB is overgenomen uit: Deel 1 protocol 4007, Archeologische 
Begeleiding van KNA 3.2.
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Soort onderzoek: Archeologische begeleiding (protocol 

proefsleuven)

Projectnaam: Katwijk-Voorstraat 59

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 19-20 maart 2012 

Periode van uitvoering uitwerking: Mei-juli 2012

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Katwijk

Toponiem: Voorstraat 59

Centrumcoördinaten plangebied: 87.365 / 468.800

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk (ing. J. Schaap)

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk (dr. B. Voormolen, 

beleidsmedewerker archeologie)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 50931

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Provinciaal-Archeologisch depot van Zuid 

Holland te Alphen aan de Rijn

Geomorfologie: Hoge en lage duinen met bijbehorende 

vlakten en laagten

Bodem: Kalkhoudende duinvaaggrond; fijn zand 

met grondwatertrap VII

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

De AB van Katwijk-Voorstraat nr. 59 vindt vóór het selectiebesluit plaats. Conform de 

richtlijnen van KNA 3.2 heeft de AB dan ook hetzelfde doel als een IVO-proefsleuven 

(IVO-P). In het geval van Katwijk-Voorstraat is dit doel het aanvullen en toetsen van 

de gespecificeerde verwachting uit het vooronderzoek van RAAP. Op deze manier kan 

het onderzoek bijdragen aan de kennisvorming van het verleden van het plangebied 

in relatie tot de directe omgeving. Daarnaast biedt het onderzoek aan de Voorstraat 

de mogelijkheid om de lokale bodemopbouw nader te bestuderen. Het kan hierbij 

als referentiekader voor de nabijgelegen kavels dienen bij eventuele toekomstige 

ingrepen. 

2.2 Vraagstellingen

Aangezien nog weinig bekend is over de archeologie in de omgeving van het 

plangebied, zijn de in het PvE opgestelde onderzoeksvragen vrij algemeen van aard. 

Daarnaast richt een deel van de onderzoeksvragen zich op een toetsing van de 

bevindingen uit het vooronderzoek.4 Belangrijke vraag is vooral of de bodem onder 

de historische bebouwing aan de Voorstraat nog sporen of vondsten bevat van oudere 

bewoning uit de perioden prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. Verder zijn in 

het PvE de volgende vragen opgenomen:

1. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?

2. Hoe is de bodemopbouw (laagopeenvolging en bodemhorizonten)?

3. Is het vegetatieniveau uit het vooronderzoek binnen de diepte van de ontgraving 

aanwezig? Zo ja, zijn in associatie daarmee sporen en/of vondsten aangetroffen?

4. Hoe kan het ondoordringbare puin uit het vooronderzoek worden geduid?

5. Zijn er aanwijzingen voor een archeologische vindplaats?

6. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid/ruimtelijke 

verspreiding? Hoe is de conserveringstoestand? Wat is de typologische datering?

7. Zijn archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja, wat is hun aard, datering, 

diepteligging, kwaliteit (gaafheid en conservering) en ruimtelijke verspreiding?

8. Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats?

4  De onderzoeksvragen zijn overgenomen uit De Groot 2011.
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3 Methodiek

3.1 Inleiding

Voorafgaand aan de AB zijn de geplande graafwerkzaamheden in maart 2012 

afgestemd tussen Archol bv, de opdrachtgever (J. Schaap namens de gemeente 

Katwijk) en de civiel-technische aannemer. 

In de voorbereiding (week 11) is afgesproken dat de AB van de graafwerkzaamhe-

den op maandag 19 maart zou plaats vinden, aansluitend op het plaatsen van de 

damwanden rondom de te ontgraven kelderruimte. Bij aankomst in het plangebied 

die maandag bleek echter dat de plaatsing van de damwanden enige vertraging 

had opgelopen. De ontgraving zou bij nader inzien pas een dag later plaats kunnen 

vinden. Aangezien maandag een kraanmachine beschikbaar was, is in overleg besloten 

om deze alvast in te zetten voor het graven van een kijksleuf (4,7 x 2,6 m) in de 

oostelijke helft van de geplande kelderruimte (zie figuur 5.2). De dag erop – dinsdag 

20 maart – vonden de graafwerkzaamheden alsnog plaats onder begeleiding van twee 

archeologen van Archol.

3.2 Methodiek

De bouwput van de kelderruimte is laagsgewijs verdiept. Hierbij is een kraanmachine 

met gladde bak van de civiel-technische aannemer ingezet conform de richtlijnen 

van het PvE (figuur 3.1). Vooraf werd rekening gehouden met twee archeologische 

niveaus. Tijdens het vooronderzoek was een puinlaag uit de nieuwe tijd aangeboord 

op 0,8 m onder het huidige maaiveld, ca. 2,7 m boven de ontgravingsdiepte. Verder 

was tijdens het vooronderzoek een vegetatieniveau aangetroffen op ca. 3,6 m diepte 

in het duinzand. Uitgaande van deze relatief grote diepte zou het om een prehistorisch 

niveau kunnen gaan geassocieerd met sporen en/of vondsten. Vooraf was reeds 

duidelijk dat de kans op het aantreffen van dit diepe niveau gering was: de geplande 

ingrepen zouden immers niet dieper reiken dan maximaal 3,5 m onder maaiveld. 

Bovendien waren er aanwijzingen dat ter hoogte van de geplande kelderruimte 

mogelijk geen vegetatieniveau is (boringnr. 3, figuur 1.2).5 

5  De Groot 2011, 6.

Figuur 3.1 
Verdiepen van de bouwput door de kraan-
machine met gladde bak.
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Aanleg sporenvlakken
Tijdens de AB bleek de diepte van het voornoemde vegetatieniveau buiten bereik van 

het onderzoek te vallen. De graafwerkzaamheden reikten in de praktijk namelijk niet 

dieper dan 2,25 m onder het maaiveld. In de kijksleuf (11 m2) op de eerste dag van de 

AB werd al snel duidelijk dat de archeologische resten zich beperkten tot de bovenste 

meter van het plangebied. In deze bovenlaag is recent bouwpuin vermengd met ouder 

materiaal uit de nieuwe tijd, dat vermoedelijk te relateren is aan de puinlaag uit het 

vooronderzoek (zie hoofdstuk 5). Het ouder materiaal is vermoedelijk grotendeels 

afkomstig (opgespit) uit sporen van de nieuwe tijd. De sporen tekenden zich af in de 

top van het schone, lichtgrijze duinzand direct onder de bovenlaag met puin op ca. 

80 cm onder maaiveld (top C-horizont, vlak 1). Dit beeld van de kijksleuf werd de dag 

erop bevestigd tijdens de AB van de graafwerkzaamheden van de gehele bouwput. Als 

eerste is de gehele bouwput van de kelders over een oppervlak van ca. 14 x 12 m - in 

totaal ca. 157 m2 - verdiept tot op sporenvlak 1. De sporen bleken uit enkele – vooral 

subrecente - paalsporen en afvalkuilen te bestaan die te relateren zijn de verschillende 

bewoningsfasen van de voormalige bebouwing op deze. Aan de westzijde van de 

bouwput bleek de bodemopbouw verstoord ten gevolge van de recente sloop van 

de voormalige bebouwing aan de Dwarsstraat.6 Het sporenvlak is gefotografeerd en 

ingemeten met een robotic total station (figuur 3.2). Enkele sporen zijn vervolgens 

gecoupeerd en gefotografeerd om inzicht te krijgen in de aard en diepte. Tijdens 

het verdiepen, documenteren en couperen van sporen is een selectie van vondsten 

(diagnostisch materiaal) verzameld om de bovenlaag en de sporen uit de nieuwe tijd 

nauwkeuriger te dateren (figuur 3.3).

Sporenvlak 1 bleek geen sporen van een middeleeuwse voorganger of van oudere 

bewoning te bevatten. Gezien het ontbreken van behoudenswaardige archeologische 

resten is dan ook besloten om conform het PvE de bouwput verder te verdiepen. 

Tijdens het laagsgewijs afgraven van de bouw put tot de maximale diepte van 2,25 m 

onder maaiveld is enkel schoon duinzand aangetroffen. Een uitzondering geldt voor 

de onderkant van een deel van voornoemde sporen uit sporenvlak 1: de verstoring in 

6  Een van de werknemers van de civiel-technische aannemer was in het verleden ingezet bij de 
sloop van de bebouwing. Hij herinnerde zich dat de put na de sloop is opgevuld met zand.

Figuur 3.2 
Documentatie van sporenvlak 1 met robotic 
total station.
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het westen van de put en het vervolg van enkele diepe sporen uit de nieuwe tijd. Deze 

sporen zijn op het diepste niveau op ca. 2,25 m gedocumenteerd (vlak 2). De omvang 

van vlak 2 bedroeg ca. 14 x 11 m (ca. 146 m2). Uitgaande van de kijksleuf en de twee 

sporenvlakken van de bouwput is in totaal een oppervlak van 314 m2 onderzocht.

Profielen
Op de eerste dag van de AB is de noordwand van de kijksleuf gedocumenteerd. Tijdens 

de AB van de graafwerkzaamheden op de tweede dag bleek de westelijke wand van 

de bouwput uit verstoorde grond te bestaan. Daarom is besloten om alleen de – meest 

intacte - noordelijke wand te documenteren in aanvulling op de kijksleuf (zie figuur 5.1; 

voor ligging zie figuur 5.3.).

Figuur 3.3 
Verzamelen van vondsten op sporenvlak 1.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

4.1 Landschappelijk kader

Het plangebied bevindt zich binnen het overstoven Oude Rijnestuarium. Dit estuarium 

ontstond toen omstreeks 5500 jaar geleden de Rijn zijn hoofdafvoer in het midden 

van ons land richting het noorden verlegde.7 Deze hoofdafvoer was actief tot aan 

de afdamming van de Oude Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122. De vorming van een 

strandwallencomplex voor de kust ter hoogte van Katwijk rond 2000 v.Chr. zorgde voor 

de ontwikkeling van een kwelderlandschap. Rond het begin van de jaartelling moet 

dit kwelderlandschap overdekt zijn geraakt met een laag duinzand. Als tussen 1000 

en 1200 n.Chr. een nieuwe fase van duinvorming aanvangt, raakt ook het plangebied 

bedekt onder een tweede dikke laag duinzand. Na de voornoemde afdamming van de 

Oude Rijn sluit de duinenrij bij Katwijk in diezelfde periode. Omstreeks 1600 moet de 

duinvorming grotendeels zijn voltooid.8 

4.2 Archeologisch en historisch kader

Het plangebied maakt deel uit van de historische dorpskern van Katwijk. Het dorp 

Katwijk is vermoedelijk in de 12e eeuw ontstaan als een verzameling hutten. De 

bewoning nam vanaf de 14e eeuw in omvang toe onder invloed van de toenemende 

visserij. Uit historische bronnen is bekend dat het kavel van het plangebied in ieder 

geval vanaf de 15e eeuw in gebruik is geweest als de locatie voor een gasthuis. De 

oudste bouwfase van het pand aan de Voorstraat 59 zelf dateert hoogstwaarschijnlijk 

uit het begin van de 17e eeuw.9 

Ofschoon er geen concrete aanwijzingen bekend zijn herbergt plangebied en 

omgeving mogelijk ook sporen van oudere bewoningsperioden vanaf de prehistorie.10 

Zo is het in theorie mogelijk dat het voornoemde kwelderlandschap in de omgeving 

reeds in het laat-neolithicum en de bronstijd is bewoond. De bewoningsintensiteit 

in de regio nam pas echt toe in de Romeinse tijd. De Romeinen maakten Katwijk 

en omgeving tot gebied van de Limes (de noordgrens van het Romeinse rijk). De 

stationering van de Romeinse soldaten in het grensgebied heeft duidelijke sporen 

nagelaten zoals het verdronken castellum Brittenburg en de bijbehorende vicus bij 

Valkenburg. Nabij de vicus op ca. 1,5 km ten zuidoosten van het plangebied is een 

nederzetting (Zanderij Westerbaan) met een groot aantal huisplattegronden en een 

grafveld (crematies) blootgelegd. Ook de vroege middeleeuwen zijn vertegenwoordigd 

binnen de gemeente Katwijk in de vorm van huisplattegronden (eveneens Zanderij 

Westerbaan) en een grafveld (Katwijk Klein Duin). 

4.3 Resultaten vooronderzoek

Het eerste vooronderzoek is uitgevoerd in 2005. BAAC heeft toen een bouwhistorische 

verkenning aan het pand van de Voorstraat 59 uitgevoerd (bouwdelen A t/m D).11 

7  Berendsen 1998, 158.
8  Berendsen 1998, 160. 
9  Oldenmenger 2005, 18.
10  De Groot 2011, 5.
11  Oldenmenger 2005.

4
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Tijdens de verkenning zijn zes fasen in de bouwgeschiedenis van het pand 

onderscheiden (0 t/m 5). De oudste fase (Fase 0) begint bij stichting van het gasthuis in 

1481. 

RAAP heeft in 2010 en bureauonderzoek uitgevoerd inclusief een veldtoets met 

boringen. Het onderzoek heeft geen archeologische vindplaats opgeleverd. Wel zijn 

op basis van het booronderzoek twee mogelijke archeologische niveaus aangewezen 

(boringnrs. 2 en 4, zie figuur 1.2). Het onderste niveau bevindt zich op 3,6 m onder 

maaiveld en betreft een vegetatieniveau in het duinzand. Het bovenste niveau bevindt 

zich op de geringere diepte van 0,8 m. Het gaat om een puinlaag die mogelijk aan de 

bewoning uit de nieuwe tijd is te koppelen (boringnr. 1, zie figuur 1.2). 



KatwijK-Voorstraat    17

5 Resultaten

5.1 Bodemopbouw

De bodemopbouw van het plangebied is af te leiden uit twee profielen: het eerste 

profiel bevindt zich in de noordwand van de kijksleuf (profiel 1.93.1, figuur 5.1). Het 

tweede profiel valt samen met de noordwand van de bouwput van de kelderruimte 

(profiel 1.91.2, figuur 5.2). Beide profielen vertonen dezelfde bodemopbouw. 

Vanaf straatniveau bestaat de bovenste 70-80 cm uit een puinlaag of uit recent 

omgewerkte grond. Hieronder volgt een stuifzandpakket van 20 cm dikte. Op plekken 

waar de ondergrond niet verder is verstoord door recent graafwerk, is onder dit 

stuifzandpakket een ‘vuil’ niveau te onderscheiden in de top van een 10 -15 cm dik 

uiterst homogeen zandpakket. Mogelijk betreft dit een loop- of ontgravingsniveau 

uit de nieuwe tijd. Vanaf 1,2 m onder het huidige straatniveau tot aan de maximale 

diepte van uitgegraven kelderruimte (2, 25 m onder het huidige maaiveld) bestaat 

de ondergrond uit een gelamineerd pakket fijn zand. In dit pakket zijn verschillende 

reductie- en oxidatieniveaus te onderscheiden. 

In de oude geologische indeling werd duinzand chronostratigrafisch ingedeeld in 

Jonge Duinen en Oude Duinen. Lithologisch gezien zijn deze afzettingen echter niet te 

onderscheiden. Daarom worden beide tegenwoordig gerekend tot het laagpakket van 

Schoorl binnen de Formatie van Naaldwijk.12

De bodem behoort tot de klakhoudende duinvaaggronden met grondwatertrap VII.13

5.2 Sporen en structuren

Het eerste sporenvlak (vlak 1, figuren 5.2 en 5.3) is aangelegd op ca. 0,8 m onder 

maaiveld (5,20-5,50 m + NAP). In het vlak zijn 15 kuilen aangetroffen (S1 t/m 9, 17 

t/m 22), variërend in omvang van 0,5 tot 2,0 m. Enkele kuilen zijn gecoupeerd en 

blijken 10 tot 100 cm diep (S2 t/m 7, figuur 5.4). Oorspronkelijk moeten de kuilen 

dieper zijn geweest, aangezien de bovenste 80 cm van het plangebied is verstoord. 

Uit elke kuil is een selectie vondstmateriaal verzameld om de functie en datering te 

bepalen. Hoewel de kuilen verschillen vertonen in vorm en omvang, vertonen ze alle 

een overeenkomstige bruine tot grijze vulling met veel afvalmateriaal zoals gebroken 

12  Mulder e.a. 2003, in Klaarenbeek 2010.
13  Markus en Wallenburg 1982, in Klaarenbeek 2010.
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Figuur 5.1 
Links: Profiel 1.91.2 van de noordwand van de 
bouwput (kelderruimte);
Rechts: Profiel 1.93.1 van de noordwand in de 
kijksleuf.
Voor ligging, zie figuur 5.2. De bodemopbouw 
bestaat uit duinzand. Bovenin bevindt zich een 
geroerde laag, waaronder afvalkuilen uit de 18e 
eeuw zijn waar te nemen. 
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Figuur 5.2 
Sporenvlak 1 vanuit het noorden.
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aardewerk, glas, tegels, bot, pijpjes en houtskool. Gezien de inhoud van de kuilen en 

hun locatie achter de panden 55 t/m 59 aan de Voorstraat gaat het om afvalkuilen 

(achtererf). De vondsten plaatsen de kuilen in de nieuwe tijd: de 18e eeuw (zie 

paragraaf 5.3). 

Behalve de afvalkuilen is parallel aan de oostelijke putwand een rij vierkante 

paalkuiltjes aangetroffen. Het gaat om subrecente sporen die waarschijnlijk 

toebehoren aan de weggesloopte westelijk muur van het pand (S10 t/m 16). Sporen 

ouder dan de nieuwe tijd zijn niet aangetroffen. 

Figuur 5.4 
Doorsnede van een afvalkuil (S7) op sporen-
vlak 1.

Figuur 5.5 
Sporenvlak 2 vanuit het noorden.
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Na documentatie van vlak 1 is verder verdiept om vast te stellen of er op grotere 

diepte nog archeologische niveaus aanwezig zijn. Dit bleek niet het geval. Uiteindelijk 

is een sporenvlak aangelegd op de maximale ontgravingsdiepte van 2,25 m onder 

maaiveld (ca. 4,25 m + NAP, figuur 5.5). Op vlak 2 is slechts één spoor waargenomen 

in de zuidelijke helft van de bouwput. Het blijkt om de onderkant van een (diepe) kuil 

te gaan die vermoedelijk onderdeel maakt van de clusters afvalkuilen uit de nieuwe 

tijd van vlak 1. De kuil was op dat hogere niveau niet waar te nemen; het vlak was ter 

plekke namelijk verstoord. 

5.3 Vondsten

Op grond van een indruk van het vondstmateriaal in het veld leken de afvalkuilen van 

sporenvlak 1 en 2 uit de nieuwe tijd stammen. Per kuil is een selectie vondstmateriaal 

verzameld om deze globale datering te toetsen en aan te scherpen (figuur 5.6). In 

totaal gaat het om 60 stuks aardewerk (roodbakkend, witbakkend en faience), 15 

kleipijpjes, 7 stuks glaswerk (wijnflessen en wijnglas) en enkele tegelfragmenten. De 

diverse materiaalcategorieën stammen uit de nieuwe tijd. De verzameling vondsten 

is in de 18e eeuw te plaatsen. De gevelsteen die is ingemetseld in de huidige gevel 

van het pand aan de Voorstraat 59 vermeldt het jaartal 1718. Deze gevelsteen was 

oorspronkelijk boven de deur van Bouwdeel B ingemetseld. Op de kadastrale kaart van 

1832 is zowel een vroege voorganger van Bouwdeel C als D te zien. Laatstgenoemde 

delen moeten dus in de loop van de 18e of het begin van de 19e eeuw zijn gebouwd. De 

18e-eeuwse datering van het vondstmateriaal sluit dus goed aan op de bouwgeschie-

denis van het pand.

De AB heeft geen oudere vondsten uit de prehistorie, Romeinse tijd of middeleeuwen 

opgeleverd. Conform het sporenbeeld zijn geen aanwijzingen voor bewoning 

voorafgaand aan de nieuwe tijd. Belangrijke kanttekening hierbij is dat de ontgravings-

diepte slechts tot 2,25 m reikte, terwijl het potentiële prehistorische niveau uit het 

vooronderzoek op een grotere diepte (3,6 m onder maaiveld) is aangeboord. Het is dus 

niet uit te sluiten dat er binnen het plangebied nog oudere sporen of resten aanwezig 

zijn.

Figuur 5.6 
Selectie van de vondsten uit 18e-eeuwse con-
text (sporenvlak 1).
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6 Conclusie, advies en beantwoording onder-
zoeksvragen

6.1 Conclusie

De archeologische begeleiding aan de Voorstraat 59 heeft alleen sporen en vondsten 

uit de nieuwe tijd opgeleverd. Conform de verwachting van het vooronderzoek zijn 

de archeologische resten aangetroffen op ca. 80 cm onder het huidige maaiveld. De 

sporen bestaan uit afvalkuilen die tot het achtererf van de historische bebouwing langs 

de Voorstraat horen. 

Er zijn geen sporen of vondsten van oudere bewoningsperioden ontdekt. Op grond van 

het vooronderzoek werd een tweede potentieel archeologisch niveau verwacht op 3,6 

m diepte onder maaiveld. Dit niveau is echter niet bereikt tijdens de graafwerkzaam-

heden. De bodem (van de bouwput) van de geplande kelders blijkt namelijk op 2,25 m 

onder het huidige maaiveld te liggen.

6.2 Advies

De archeologische begeleiding heeft geen behoudenswaardige archeologische resten 

aan het licht gebracht. De ontgraving tot op het gewenste niveau van de kelders heeft 

dan ook geen verstoring van archeologisch waardevolle resten (vindplaats) tot gevolg 

gehad. Verder is het tweede potentieel archeologische niveau uit het vooronderzoek 

op 3,6 m onder het huidige maaiveld niet bereikt. De kans is aanwezig dat onder het 

niveau van de kelderruimte nog archeologische resten aanwezig zijn. De maximale 

diepte van de ontgraving bevindt zich namelijk ca. 1,35 m boven het potentiële, 

archeologische niveau uit de prehistorie. Indien er in de toekomst nog plannen zijn 

voor graafwerkzaamheden die wel tot 3,6 m onder maaiveld of dieper reiken, dan kan 

alsnog verstoring van deze resten plaats vinden. Het verdient het dan ook aanbeveling 

om in dergelijke gevallen wederom rekening te houden met archeologisch onderzoek 

voorafgaand of tijdens de graafwerkzaamheden. 

6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

1. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?

Over het gehele plangebied is de bovenste 80 cm van de ondergrond geheel verstoord. 

De westelijke strook (1- 4m breed), direct langs de Dwarsstraat bleek tot op een dieper 

niveau verstoord te zijn (tussen sporenvlak 1 en 2 oftewel tussen 5,20 en 4,25 m +NAP). 

2. Hoe is de bodemopbouw (laagopeenvolging en bodemhorizonten)?

De bovenste 80 cm van het onderzochte deel (kelderruimte) van het plangebied 

bestaat uit een recent omgewerkt pakket humeus zand met (recent) puin en 

afvalmateriaal uit de nieuwe tijd. Dit afvalmateriaal is grotendeels afkomstig zijn uit 

verstoorde afvalkuilen. Deze afvalkuilen zijn waargenomen op het sporenvlak onder 

de voornoemde geroerde bovenlaag. Hieronder volgt een stuifzandpakket van 20 cm 

dikte. Op plekken waar de ondergrond niet verder is verstoord door recent graafwerk, 

is onder dit stuifzandpakket een ‘vuil’ niveau te onderscheiden in de top van een 

10 -15 cm dik uiterst homogeen zandpakket. Mogelijk betreft dit een loopniveau 

uit de nieuwe tijd. Vanaf 1,2 m onder het huidige straatniveau tot aan de maximale 

diepte van uitgegraven kelderruimte (2,25 m onder het huidige maaiveld) bestaat de 

ondergrond uit een gelamineerd pakket fijn zand.
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3. Is het vegetatieniveau uit het vooronderzoek binnen de diepte van de ontgraving 

aanwezig? Zo ja, zijn in associatie daarmee sporen en/of vondsten aangetroffen?

Het in deze onderzoeksvraag genoemde vegetatieniveau is niet aangetroffen binnen 

het bereik van de ontgravingsdiepte (2,25 m onder maaiveld). Aangezien het dieper 

gelegen (3,6 m onder maaiveld) vegetatieniveau niet is bereikt, is het onbekend of het 

niveau te associëren is met archeologische sporen en vondsten

4. Hoe kan het ondoordringbare puin uit het vooronderzoek worden geduid?

Het ondoordringbare puin dat tijdens het vooronderzoek ten noorden van de 

kelderruimte is aangeboord (boringnr. 1, zie figuur 1.2), is niet aangetroffen tijdens 

de AB. Mogelijk maakt het puin onderdeel uit van de verstoring die aan de westzijde 

van het plangebied is aangetroffen (zie figuur 5.3). Gezien de ligging op 0,8 m onder 

maaiveld kan het puin ook tot de bewoningssporen horen die tijdens de AB op dit 

niveau zijn aangesneden (uitbraaksleuf bijvoorbeeld).

5. Zijn er aanwijzingen voor een archeologische vindplaats?

Buiten de voornoemde afvalkuilen uit de nieuwe tijd die gerelateerd zijn aan de 

(voorganger van de) nog bestaande bebouwing, zijn er geen archeologische sporen of 

vondsten aangetroffen. Er zijn dus geen aanwijzingen voor een oudere archeologische 

vindplaats uit de prehistorie, Romeinse tijd of de middeleeuwen. 

6. Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid/ruimtelijke 

verspreiding? Hoe is de conserveringstoestand? Wat is de typologische datering?

Materiaalcategorieën ouder dan de nieuwste tijd zijn niet aangetroffen. Het 

waargenomen en selectief verzamelde vondstmateriaal uit de nieuwe tijd bevond is 

hoofdzakelijk afkomstig uit afvalkuilen en uit de recent omgewerkte bovengrond. De 

vertegenwoordigde materiaalcategorieën zijn aardewerk, glas, tegels, kleipijpjes, bot, 

houtskool en schelp. De vondsten zijn goed bewaard; dit is niet verwonderlijk gezien 

hun geringe ouderdom (hoofdzakelijk 18e eeuw). 

7. Zijn archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja, wat is hun aard, datering, 

diepteligging, kwaliteit (gaafheid en conservering) en ruimtelijke verspreiding?

Archeologische grondsporen zijn aangetroffen in de vorm van afvalkuilen uit de nieuwe 

tijd. Ze zijn te relateren aan de bouwgeschiedenis van de bestaande bebouwing van 

Voorstraat 59 (en mogelijk aangrenzende nrs. 55 en 57). De kuilen zijn verspreid 

over de onderzochte bouwput van de kelders aangetroffen. De sporen zijn vanaf 

80 cm onder het huidige maaiveld bewaard. De sporen blijken afgetopt te zijn: de 

oorspronkelijke bovenkant van de sporen is verstoord en vermengd met de recent 

omgewerkte bovengrond (0 – 80 cm onder maaiveld). Vondstmateriaal verzameld uit 

de diverse kuilen dateert hoofdzakelijk uit de loop van de 18e eeuw. 

8. Is sprake van een behoudenswaardige vindplaats?

De aangetroffen sporen bestaan enkel uit afvalkuilen uit de nieuwe tijd. Ze zijn te 

plaatsten binnen de reeds bekende bouwgeschiedenis van de bestaande bebouwing. 

De sporen en bijbehorende vondsten hebben geen toegevoegde informatiewaarde. 

Sporen of vondsten van een oudere bewoningsperiode uit de prehistorie, Romeinse tijd 

of middeleeuwen ontbreken binnen de onderzochte ontgravingsdiepte (maximaal 2,25 

m onder maaiveld). Er is dan ook geen sprake van een behoudenswaardige vindplaats. 

Aangezien tijdens het vooronderzoek een vegetatieniveau van een potentieel 

archeologische vindplaats op grotere diepte (3,6 m onder maaiveld) is aangeboord, 

is echter niet uit te sluiten dat binnen het plangebied toch nog een archeologische 
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vindplaats aanwezig is. Men dient hier bij eventuele toekomstige, meer diep gaande 

bouw- of graafwerkzaamheden rekening mee te houden.
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Plangebied met boringen uit het vooronderzoek van RAAP (bron: De Groot 

2011, figuur 2). De uitgegraven kelderruimte van de archeologische begeleiding door 

Archol is met rood aangeven. 

Figuur 3.1 Verdiepen van de bouwput door de kraanmachine met gladde bak

Figuur 3.2 Documentatie van sporenvlak 1 met robotic total station

Figuur 3.3 Verzamelen van vondsten op sporenvlak 1

Figuur 5.1 Links: Profiel 1.91.2 van de noordwand van de bouwput (kelderruimte);

Rechts: Profiel 1.93.1 van de noordwand in de kijksleuf. Voor ligging, zie figuur 5.2. 

De bodemopbouw bestaat uit duinzand. Bovenin bevindt zich een geroerde laag, 

waaronder afvalkuilen uit de 18e eeuw zijn waar te nemen. 

Figuur 5.2 Sporenvlak 1 vanuit het noorden

Figuur 5.3 Sporenvlak 1 met afvalkuilen uit de 18e eeuw en subrecente paalkuilen

Figuur 5.4 Doorsnede van een afvalkuil (S7) op sporenvlak 1.

Figuur 5.5 Sporenvlak 2 vanuit het noorden

Figuur 5.6 Selectie van de vondsten uit 18e-eeuwse context (sporenvlak 1).
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