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Archol BV heeft in oktober 2012 in opdracht van de gemeente Wassenaar een aanvullend en 

Wassenaar. De directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande herinrich-
ting van het onderzoeksgebied voor natuur- en recreatiedoeleinden en een uitbreiding van 

een bedreiging voor archeologische waarden. Het onderzoek vormt een aanvulling op een in 

vindplaats 2 en het inventariseren en waarderen van archeologische resten op de locatie van 
de jachthaven. 

middeleeuwen/ Nieuwe tijd en twee houten staken met onbekende datering. Het vondstma-
teriaal betreft enkele scherven handgedraaid aardewerk uit de periode late bronstijd – 
Romeinse tijd en een botfragment afkomstig uit een geul; negen scherven aardewerk uit de 
periode late middeleeuwen – Nieuwe tijd.
De beperkte aanwezigheid van archeologie is te wijten aan de landschappelijke ligging. De 
sleuven liggen in een nat gebied of in de loop van een geul. 

Archol adviseert geen vervolgonderzoek voor vindplaats 2 en het terrein bij de jachthaven.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol BV heeft in oktober 2012 in opdracht van de gemeente Wassenaar een 

aanvullend en waarderend proefsleuvenonderzoek  (IVO-p) uitgevoerd in plangebied 

de Groene Buffer (zie figuur 1.1). Gedurende vier velddagen zijn in totaal zeven 

proefsleuven gegraven met een totale oppervlakte van 1046 m2. De directe aanleiding 

voor het archeologisch onderzoek is de geplande herinrichting van het onderzoeksge-

bied voor natuur- en recreatiedoeleinden en een uitbreiding van het in 2011 aangelegde 

helofytenfilter.1 De hiermee gepaard gaande werkzaamheden vormen een bedreiging 

voor archeologische waarden. Het onderzoek vormt een aanvulling op een in 2010 

uitgevoerd proefsleuvenonderzoek.2 Doel van het IVO-p is het verkrijgen van inzicht in 

de behoudenswaardigheid van de eventuele aanwezige archeologische resten. Archol 

heeft op basis van de resultaten een advies opgesteld over de behoudenswaardigheid 

van de archeologie in het plangebied. De gemeente Wassenaar kan met dit advies een 

selectiebesluit nemen. 

1.2 Plangebied

Locatie De Groene Buffer is 250 ha groot en beslaat een deel van het voormalig 

marinevliegkamp Valkenburg en enkele aangrenzende terreinen. Het gebied bestaat 

voornamelijk uit grasland en bosland, centraal ligt een jachthaven (fig. 1.2). Het onder-

zoeksgebied grenst in het noordoosten aan de ontwikkelingslocatie Nieuw Valkenburg. 

1   Een helofytenfilter wordt gebruikt om afvalwater of water uit bijvoorbeeld een vijver te 
zuiveren tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Het filter is een soort moeras. 
Het kan een bak met zand en grind met helofyten, zoals riet en lisdodde zijn, maar ook groot-
schaliger worden uitgevoerd. 

2   Pruijsen 2011.

1
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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Het gebied De Groene Buffer krijgt een primaire functie  als groene zone tussen 

toekomstig Nieuw Valkenburg en het huidige Wassenaar. Het inrichtingsplan beslaat 

de aanleg van een fietspad, een landschapszone met wetering, een ecozone en een 

helofytenfilter. Tevens worden aanwezige oude verkavelingssystemen weer zichtbaar 

gemaakt in het landschap. De aangelegde proefsleuven zijn verdeeld over twee zones. 

Een deel van de putten bevindt zich ter plaatse van het landgoed, de overige sleuven 

liggen bij de jachthaven ten zuiden van het reeds aangelegde helofytenfilter.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

van kracht. Deze verplicht het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek bij 

verstoring van de bodem. Iedere verstoorder kan door de overheid worden verplicht 

een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het plangebied 

blijkt. Voor een dergelijk rapport is een archeologisch vooronderzoek vereist met tot 

doel het vaststellen van eventuele waardevolle vindplaatsen binnen het plangebied. 

De betrokken overheid neemt op basis van het vooronderzoek een besluit (het 

selectiebesluit). Als geen archeologische waarden aangetroffen of te verwachten zijn, 

kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt 

dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn 

die bedreigd worden door de planontwikkeling, dan kan de initiatiefnemer verplicht 

worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden) 

of tot een archeologische opgraving.

Soort onderzoek: IVO-p

Projectnaam: Nieuw Valkenburg, vindplaats 2

Archolprojectcode: WGB1368

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 3 t/m 9 oktober 2012-11-01 

Periode van uitvoering uitwerking: november 2012

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Wassenaar

Plaats: Wassenaar

Toponiem: De Groene Buffer

Coördinaten gebied: 88051/ 464300

Opdrachtgever: Gemeente Wassenaar, Dhr. Ing. H. van Son

Bevoegd gezag: Gemeente Wassenaar, Mevr. drs. L. Bruning

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 53378

ARCHIS-vondstmeldingsnummer(s): 420614

ARCHIS-waarnemingsnummer(s): Aangevraagd

Beheer en plaats van documentatie en 

vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 

Provincie Zuid-Holland

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek  is een Programma van Eisen 

(PvE) opgesteld.3 Het onderzoek valt uiteen in twee locaties: het landgoed (of het 

middenterrein), en de jachthaven ten zuiden van het helofytenfilter. Een aanvullende 

waardering is het doel van het archeologisch onderzoek op de locatie van het 

landgoed. In 2010 heeft Archol op deze locatie al proefsleuven gegraven (vindplaats 

2).4 De onderzoeksresultaten toen waren niet toereikend om een definitieve 

waardering te geven. Op de locatie van de jachthaven is nog niet eerder archeologisch 

onderzoek gedaan. Met de proefsleuven op deze locatie is gekeken of archeologische 

resten aanwezig zijn. Voor beide locaties geldt dat op basis van de resultaten een 

selectieadvies gegeven wordt over de behoudenswaardigheid van de archeologische 

resten. 

2.2 Vraagstellingen

In het Programma van Eisen zijn vraagstellingen opgenomen welke aan het einde van 

het rapport worden beantwoord.

 

1.  Welke zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten?

2.  Indien sprake is van een huisplaats: zijn er aanwijzingen voor een enkelvoudig of 

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

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

(erfafscheiding, perceelafscheidingen, infrastructuur en dergelijke)?

3.  Wat is de genese van de lokaal aanwezige paleolandschap(pen)? Wat kan gezegd 

worden over de locatiekeuze van de toenmalige bewoners?

4.  Op welke diepte bevinden de archeologische resten zich en hoe kan behoud van deze 

resten worden gerealiseerd met in achtneming van het inrichtingsplan?

3   Jongste 2012.
4   Pruijsen 2011.

2



10	 Ivo Groene Buffer



Ivo Groene Buffer    11

Methodiek en strategie

3.1 Methodiek en strategie veldwerk

Het onderzoek is conform het Programma van Eisen uitgevoerd op één punt na. 

Uitzondering vormt het puttenplan. Op het landgoed waren in eerste instantie twee 

proefsleuven van 70 x 4 m en één van 50 x 4 m gepland. Eén van de sleuven van 70 

m is ingekort tot 50 m. Ter plaatse van de jachthaven waren vier putten gepland, 

drie van 60 x 4 m en één van 40 x 4 m, totaal 880 m2. Vanwege de aanwezigheid van 

een sloottalud bleek het noodzakelijk put 7 richting het noorden te verplaatsen en te 

verkorten tot 12 x 4 m2. De overige drie sleuven zijn verkort tot 45 m, 27 m en 21 m in 

verband met bomenrijen en een rioolafvoer van de kantine van de jachthaven, welke 

niet op de Klic vermeld stond.

In totaal zijn zeven proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak van 1046 m2 

(zie fig. 3.1). Put 1 is noordwest – zuidoost georiënteerd. De overige putten liggen 

noordoost – zuidwest, parallel aan de drainage van voormalig vliegkamp Valkenburg. 

De sleuven zijn met een graafmachine met gladde bak laagsgewijs verdiept. Vondsten 

uit de bodemlagen zijn verzameld in vakken van 5 x 4 m. Het vlak is gefotografeerd 

en ingetekend met behulp van een Robotic Total Station. Daarnaast zijn van alle 

putten vlakhoogtes en profiellocaties ingemeten. Hiertoe zijn voor aanvang van het 

veldonderzoek grondslagpunten door een extern landmeetkundig bureau uitgezet 

en in het Rijksdriehoeknet en ten opzichte van NAP ingemeten. Aan het begin van 

elke put is een profielkolom gezet en gedocumenteerd. Vervolgens is elke 20 m een 

profielkolom gedocumenteerd. Alle sporen zijn gecoupeerd en gedocumenteerd. 

Vondsten uit de sporen zijn verzameld per spoor en per vulling. Uit een natuurlijke geul 

in put 2 is een grondmonster genomen. Het grondmonster kwam niet in aanmerking 

voor verdere analyse en wordt weggegooid.  





















 





3

7

5

6

4

12P1 P2
P1

P1

P1

P2

P2 P1
P2

P3

P1

P2
P1

P2

P3

88000

88000

88100

88100

88200

88200

88300

88300

88400

88400

88500

88500

88600

88600

46
42

00

46
42

00

46
43

00

46
43

00

46
44

00

46
44

00

N

100m0

Proefsleuven 2012
Proefsleuven 2010
Locatie profielen

Legenda

Figuur 3.1 
Puttenkaart inclusief de in 2010 aangelegde 
proefsleuven en de beschreven profielen.

3



12	 Ivo Groene Buffer



Ivo Groene Buffer    13

Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Inleiding

In het plangebied Nieuw Valkenburg zijn sinds 2005 verschillende onderzoeken 

uitgevoerd. In 2005 en 2007 zijn door respectievelijk ADC Archeoprojecten en 

Hazenberg Archeologie bureauonderzoeken uitgevoerd die elk in een verwachtings-

kaart hebben geresulteerd.5 Tussen 2008 en 2011 zijn door Archol bv, in samenwerking 

met RAAP Archeologisch Adviesbureau en de Faculteit Archeologie van de Universiteit 

Leiden, verschillende veldonderzoeken uitgevoerd. In 2008 heeft een geo-archeolo-

gisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden in onderzoeksge-

bied GHHR (Grondverbeteringsinstallatie Hoogheemraadschap Rijnland, fig. 1.2).6 De 

tijdens dit proefsleuvenonderzoek aangetroffen vindplaats 2 is in 2009 opgegraven.7 

In 2010 en 2011 is een grootschalig proefsleuvenonderzoek in het kerngebied 

uitgevoerd.8 In onderzoeksgebied Groene Buffer heeft in 2010 een eerste proefsleu-

venonderzoek plaatsgevonden.9 Het hier beschreven landschappelijk en archeologisch 

kader is gebaseerd op de resultaten van de genoemde onderzoeken.

4.2 Landschap 

B. Jansen

Het onderzoeksgebied bevindt zich in de delta van de Oude Rijn. Aan de basis van de 

vorming van het landschap ligt de activiteit van de Oude Rijn vanaf circa 4400 v. Chr.

tot 1122 na Chr. en de uitbreiding van de kustbarrière naar het westen vanaf circa 3800 

v. Chr.10 Het algemene beeld van het onderzoeksgebied is die van een verlandend  

estuarium. In de periode van het verlanden van het estuarium is sprake geweest van 

verschillende afzettingsmilieus. Deze verschillende afzettingsmilieus hebben geleid tot 

de vorming van verschillende stratigrafisch van elkaar gescheiden landschappen. Deze 

drie landschappen betreffen een estuarien landschap, een kwelder-krekenlandschap en 

een landschap dat is gevormd als gevolg van overstromingen vanuit de Rijn, waarbij de 

Rijnmonding vermoedelijk al voor een belangrijk deel afgesloten was.

Vanaf circa 2500 v. Chr. kwamen delen van Valkenburg boven gemiddeld hoogwater te 

liggen en konden min of meer stabiele geulen ontstaan.11 Hiervoor lagen zowel Katwijk 

als Valkenburg nog in open zee of in een waddenmilieu. De vorming van een strandwal 

bij Katwijk rond 2000 v. Chr. ter hoogte van de huidige kust zorgde ervoor dat de eerste 

kwelders zich konden ontwikkelen.12 Vanaf dit moment neemt de fluviatiele activiteit 

toe ten koste van de mariene invloed. Het estuariene landschap, gevormd in een inter- 

of subgetijde milieu, gaat geleidelijk over in een kwelder-krekenlandschap.

Het kwelder-krekenlandschap is gevormd in een supra-getijde milieu. Bepalend voor 

de vorming van het kwelder-krekenlandschap zijn de activiteit van de Oude Rijn en de 

5   Ploegaert et al. 2005; Van Oord et al. 2007.
6   Jansen, Mol & Tol 2010.
7   Leije 2012.
8   Tol & Jansen 2012.
9   Pruijsen 2011.
10   Berendsen & Stouthamer 2001.
11   Pruissers & De Gans 1988.
12   Pruissers & De Gans 1988.
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aanwezigheid van stabiele geulen in het gebied. Bij veldonderzoek zijn verschillende 

van deze geulen aangetroffen.13 Er wordt verondersteld dat tot het begin van de 

jaartelling meerdere geulen gelijktijdig actief waren. Vermoedelijk had de Oude Rijn 

een meanderend karakter. De aanwezigheid van een zandige kronkelwaard in de 

jongste loop van de Oude Rijn, direct ten noorden van het onderzoeksgebied, lijkt dit 

beeld te ondersteunen.14 De fluviatiele activiteit zorgt voor een afwisseling van oever- 

en komafzettingen. Door de nog aanwezige mariene invloed kunnen getijdenkreken 

zijn ontstaan binnen het kweldergebied.

Tot slot is er het deklandschap. Deze afzettingen zijn het gevolg van overstromingen 

vanuit de Rijn. De invloed van de overstromingen is gezien de dynamische voor-

geschiedenis van het landschap niet overal gelijk. Zowel bestaand reliëf (oever- en 

komafzettingen) als de afstand tot de bron van de overstromingen bepalen de dikte 

en de lithologische samenstelling van het sediment Uit veldonderzoek is bijvoorbeeld 

gebleken dat op enkele delen van het onderzoeksgebied er geen dekafzettingen zijn 

gevormd. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in hoog opgeslibde oevers van het 

kwelder-krekenlandschap. 

13   Mol & Lelieveld 2008; Jansen, Mol & Tol 2010; Tol & Jansen 2012.
14  Molenaar 2004.

Figuur 4.1 
Overzicht kwelderlandschap en brede 
dekgeul (grijs). De jachthaven (b)lijkt op basis 
hiervan midden in deze geul te liggen.  
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Het plangebied De Groene Buffer bevindt zich ten westen van een bredere geul die 

mogelijk al in de periode van de vorming van het kwelder-krekenlandschap gevormd 

en zeker in de fase van de vorming van de dekafzettingen watervoerend was en 

waarschijnlijk verbreed is (zie figuur 4.1). Deze brede geul heeft zich in ieder geval in 

oostelijke richting verbreed. Bij het proefsleuven onderzoek in het plangebied Nieuw 

Valkenburg is gebleken dat de kwelderafzettingen hierbij deels zijn geërodeerd.15 Bij 

het proefsleuvenonderzoek van 2010 in de Groene buffer is aan de oostzijde een geul 

aangetroffen zonder duidelijk oevers. Aan de westzijde van het gebied is sprake van 

een kreekgeul met duidelijk ontwikkelde oevers. Opvallend is dat naar het westen 

dekafzettingen ontbreken, deze lijken hier of niet gevormd of zijn volledig in de 

bouwvoor opgenomen.16 

Tussen de vorming van bovenstaande landschappen is sprake geweest van een 

periode van verminderde of afwezige sedimentatie, hetgeen zich kenmerkt door de 

aanwezigheid van humeuze vegetatiehorizonten in de top van zowel het estuariene - 

als kwelder-krekenlandschap.  

4.3 Archeologische en historische context

Uit de eerdere onderzoeken in de omgeving blijkt dat het estuariene landschap 

waarschijnlijk te nat was voor bewoning. De beide andere landschappen hebben wel 

aanwijzingen voor bewoning opgeleverd (zie figuur 4.2). Twee hoofdperioden zijn te 

onderscheiden: late bronstijd tot en met Romeinse tijd en middeleeuwen tot en met 

de Nieuwe Tijd. Bewoningsresten uit andere perioden worden in het onderzoeksgebied 

niet verwacht. Uit de omgeving ervan zijn weliswaar wel vondsten uit het neolithicum 

– midden bronstijd bekend, maar deze zijn bijna alle gekoppeld aan de hogere delen 

van strandwallen en/of Oude Duinen.  Een solitaire vondst is bekend van graafwerk-

zaamheden bij het Valkenburgse meer.17 De gevonden vuurstenen pijlpunt kan echter 

simpelweg ‘verloren’ zijn en hoeft niet te wijzen op een archeologische vindplaats.

Late bronstijd – Romeinse tijd
Bewoningsresten vanaf de late bronstijd tot de Romeinse tijd zijn in de directe 

omgeving en van het plangebied Nieuw Valkenburg goed vertegenwoordigd. 

Archeologische resten en sporen uit de ijzertijd zijn aangetroffen langs de geul die door 

het oosten van de Groene Buffer en nabij het Valkenburgse meer loopt.18 Daarnaast 

zijn oostelijker, op een brede dekoever (GHHR-terrein vindplaats 1)en tijdens het 

grootschalige proefsleuvenonderzoek in 2010-2011 in het kerngebied verschillende 

vindplaatsen aangetroffen. De vindplaatsen bevinden zich op de oevers van het 

centrale krekenstelsel. 

In de Romeinse tijd ligt het onderzoeksgebied ten zuiden van de Romeinse Rijksgrens. 

In het centrum van Valkenburg heeft een castellum gelegen dat onderdeel uitmaakte 

van deze verdedigingslinie. Het castellum is rond 40 na Chr. aangelegd. Het is bekend 

dat nabij castella, vanuit handelsoogpunt en contact met de Romeinen, burgerlijke 

nederzettingen ontstonden, zogenaamde vici. Ten zuiden van de N206 is een vicus 

aangetroffen, die zich uitstrekt tot in het terrein van het voormalige vliegkamp. 

Een aantal AMK-terreinen ten zuiden van de N206 houden verband met de vicus. 

15   Tol & Jansen 2012.
16   Pruijsen 2011.
17   Archis-waarnemingsnummer 17294.
18   Mulder 1998; Jansen 2011; Stichting Historisch Centrum Wassenaar 1991-1994.
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Ten zuiden van de N206 zijn eveneens resten aangetroffen van een Romeinse weg, 

Via Militaris.19 Dit soort wegen verbond de Romeinse legerkampen. Langs deze weg 

richting het noordwesten wordt de aanwezigheid van een grafveld verondersteld. 

Binnen (en net buiten) het terrein van voormalig vliegkamp Valkenburg zijn meerdere 

Romeinse vindplaatsen bekend. Langs de oostelijke rand van de beschreven dekgeul 

bevindt zich een brede oeverzone waarop een noord-zuid georiënteerde reeks van 

boerenerven ligt.

Resten van de burgerlijke nederzetting lijken tot in het noordoosten van de locatie 

Nieuw Valkenburg door te lopen.20 Mogelijk zijn in deze zone ook resten van militaire 

structuren aanwezig. Het is niet aannemelijk dat binnen De Groene Buffer resten 

aanwezig zijn van Romeinse (militaire of burgerlijke) nederzettingen. Wel kunnen 

resten van door de Romeinse bezetter aangelegde infrastructurele werken (wegen, 

perceleringssystemen) worden verwacht.

Bij het proefsleuvenonderzoek in 2010 werden binnen De Groene Buffer twee 

vindplaatsen gekarteerd. Vindplaats 1 bevindt zich in het westen van het onderzoeks-

gebied en omvat nederzettingssporen uit de periode ijzertijd-vroeg Romeinse tijd. 

Vindplaats 2, in het oosten van het onderzoeksgebied, omvat sporen die mogelijk 

samenhangen met een extensief gebruik van het landschap. De precieze aard en 

ouderdom van de vindplaats zijn tot nog toe onbekend. 

Middeleeuwen – nieuwe tijd
Uit de middeleeuwen is een versterkte boerderij bekend, Havezate Zonneveldt.21 

Andere bewoningssporen uit deze periode, verkavelinggreppels uitgezonderd, waren 

tot voor kort niet bekend. Vanaf de vroege middeleeuwen wordt verondersteld dat het 

onderzoeksgebied te nat was voor bewoning en in gebruik is geweest als weidegrond. 

Echter bij het proefsleuvenonderzoek in 2010 is net buiten de noordelijke grens van 

het voormalig vliegkamp vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen in een restant 

spoor, samen met een kuil en enkele paalsporen. Van de vermoedelijke middeleeuwse 

sporen was slechts een uiterste onderkant overgebleven. Dit is mogelijk een aanwijzing 

voor verdere afwezigheid van middeleeuwse bewoning. Het landschappelijke niveau 

19   O.a. Lenselink 1990.
20   Archis-waarnemingsnummer 46097; Jansen, Mol & Tol 2010.
21   Monumentnummer 2970; zie ook Schutte & Jansen 2007.

Figuur 4.3 
Impressie van de Oostmolen (bron: http://
www.oudvalkenburgzh.nl/pages/ansicht-
kaarten3.htm). 
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waartoe de sporen behoren, lijkt op grote delen van de onderzoeksregio weggegraven 

voor kleiwinning in de 19e eeuw of tijdens de aanleg van vliegveld Valkenburg begin 

20e eeuw. De verwachte verkavelinggreppels kunnen deels aan de middeleeuwen, 

deels aan de Nieuwe Tijd worden toegeschreven.

Binnen plangebied De Groene Buffer stond op de grens van Katwijk en Wassenaar 

ter hoogte van de Kaswatering de Oostmolen, gebouwd in de 17e/18e eeuw. In 1941 

is deze molen op last van de bezetter afgebroken. Slechts de fundamenten zijn toen 

achtergebleven. Deze fundamenten zijn verwijderd in de decennia na de Tweede 

Wereldoorlog ten behoeve van de aanleg van een jachthaven. Enkele grote delen van 

fundamenten zijn nabij de jachthaven op het maaiveld geplaatst en staan daar nog 

steeds bij wijze van monument (zie fig. 4.3).

Een laatste, in het onderzoeksgebied gelegen cultuurhistorisch element betreft de 

tankgracht die in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter langs de westzijde van het 

vliegveld is aangelegd.
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Resultaten

5.1 Landschappelijke situatie 

B. Jansen

5.1.1 Inleiding

Op basis van de kolomopnamen en een beperkt aantal aanvullende boringen is in het 

eerste proefsleuvenonderzoek in De Groene Buffer een redelijk gedetailleerd beeld van 

de bodemopbouw van het plangebied verkregen. Met de aanvullende proefsleuven 

is dit beeld grotendeels bevestigd en op een aantal punten nader gedetailleerd. 

Deze bodemopbouw komt in hoofdlijnen overeen met hetgeen op basis van de 

eerder in de directe omgeving uitgevoerde onderzoeken verondersteld werd. Het 

beeld van een verlandend estuarium kan gehandhaafd blijven. In de periode van het 

verlanden van het estuarium is sprake geweest van verschillende afzettingsmilieus. 

Deze verschillende afzettingsmilieus hebben geleid tot de vorming van verschillende 

stratigrafisch van elkaar gescheiden landschappen; een estuarien landschap dat 

gevormd is in een inter - of subgetijde milieu en een kwelder–krekenlandschap dat 

gevormd is in een supragetijde milieu. 

Het estuariene landschap gaat geleidelijk over in een kwelderlandschap. Dit wil 

zeggen dat er nauwelijks sprake is geweest van stilstand in sedimentatie. In delen van 

het onderzoeksgebied is tussen de vorming van bovenstaande landschappen sprake 

geweest van een periode van verminderde of afwezige sedimentatie. In de top van de 

estuariene afzettingen is dit herkenbaar aan een hoger humusgehalte. Dit duidt op een 

afname van de stroomsnelheid en daarmee van de sedimentatie snelheid. 

Binnen het kwelder – krekenlandschap zijn perioden van sedimentatiestilstand in 

de profielkolommen herkenbaar in de vorm van laklagen. Normaal zijn deze bruiner 

van kleur, wat kan duiden op drogere omstandigheden. In de regel zijn laklagen die 

onder natte omstandigheden zijn gevormd vrijwel zwart. Laklagen kunnen tevens 

worden gevormd bij sterk verminderde of afwezige vegetatie waarbij humusaanrijking 

van de bodem plaatsvindt. Deels volgens verwachting lopen er binnen het kwelder-

krekenlandschap minstens twee geulen door het onderzoeksgebied. In de aanvullende 

sleuven zijn ook aanwijzingen aangetroffen voor een smalle geul behorende tot de 

dekafzettingen. 

Bij de bespreking van de resultaten wordt verwezen naar putnummers van zowel 

het onderzoek in 2010 als 2012. Om onderscheid te maken verwijst fase 1 naar het 

onderzoek in 2010 en fase 2 naar het onderzoek in 2012. 

5.1.2 Estuariene/Lagunaire landschap

Het estuariene landschap, gevormd in een inter- of subgetijde milieu, kent in de regel 

een fining upward sequentie. De top van de afzettingen behorende tot het verlandend 

estuarium bestaat in de regel uit humeuze, sterk siltige klei. Naar beneden toe wordt 

het pakket minder humeus en zandiger (lagen). Aan de basis van de estuariene 

afzettingen bevindt zich zeer fijn siltarm zand. Dit zand is vermoedelijk in een 

subgetijden milieu afgezet (wadachtig). De diepte waarop zich binnen het estuariene 

5
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landschap in het onderzoeksgebied de zandige facies bevinden ligt rond hetzelfde 

niveau. Opvallend is het voorkomen van rustigere afzettingsmilieus binnen het 

intergetijde milieu. Dit is herkenbaar aan humeuze kleiige trajecten binnen de zandige 

afzettingen. Tevens komen zeer afwisselende perioden voor, welke herkenbaar zijn 

aan een sterke afwisseling van klei-, zand-, humus- en ditrituslagen. De aanvullende 

proefsleuven hebben relevante aanvullende informatie opgeleverd over dit landschap. 

5.1.3 Kwelder-krekenlandschap

Op de estuariene afzettingen is een pakket van zwak tot sterk siltige klei afgezet. Waar 

in het noorden van het voormalig vliegveld vaak sprake is van een abrupte overgang 

tussen de twee sedimentatiefasen,22 is in De Groene Buffer veelal een geleidelijke 

overgang van estuariene afzettingen naar kwelderafzettingen te herkennen. Met 

uitzondering van een aantal locaties waar de aanwezigheid van donkergrijze laklagen 

een periode van stilstand aanduiden, is er in de meeste gevallen een minieme mate van 

stilstand te herkennen.

Het kwelder – krekenlandschap (supra-getijden milieu) kenmerkt zich door het 

voorkomen van verschillende geulen of geulsystemen. Tijdens het eerste proefsleu-

venonderzoek in 2010 zijn minstens twee geulen aangetoond.23 De geul in put 12 van 

fase 1 kan in noordwestelijke richting verbonden worden met de geul in put 9 van fase 

1. Mogelijk is sprake van gelijktijdige geulen, hetgeen kan duiden op een dentritisch 

systeem van getijden geulen. Opvallend is dat in de putten 4, 5 en 6 van onderhavig 

onderzoek tussen bovengenoemde putten uit de eerste fase geen aanwijzingen voor 

een kreekgeul zijn aangetroffen. Mogelijk is deze geul niet waargenomen doordat aan 

de oostzijde van bovengenoemde putten een venige gevulde brede greppel of gracht 

loopt. Wel zijn in deze putten sterk humeuze afzettingen behorende tot het kwelder-

krekenlandschap aangetroffen, waarin de dubbele laklaag doorgaans aanwezig was. 

Oevers  behorende tot de in de eerste fase in dit deel van het gebied aangetroffen 

kreek zijn niet aangetroffen. Dit komt overeen met de resultaten uit 2010.24 De 

mogelijkheid bestaat dat de als kreekgeul bestempelde geul feitelijk behoort tot de 

dekafzettingen.

Een groot verschil met het noordelijk deel van het voormalig vliegveld (deelgebied 

1 en 2a), is dat daar het kwelderpakket veelal dunner was en de top zich kenmerkte 

door het voorkomen van een dubbele laklaag (twee donkergrijze laagjes van enkele 

centimeters gescheiden door een lichtere kleiband van eveneens enkele centimeters).25 

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat in het zuidelijk/zuidwestelijk deel van het 

vliegveld een dikker pakket kwelderafzettingen voorkomt, die veelal in verschillende 

fases zijn afgezet, wat te herkennen is aan meerdere, veelal dunne laklagen. Mogelijk 

zijn in het plangebied De Groene Buffer de kwelderafzettingen gedurende langere 

tijd afgezet. In de lagere delen van de kommen is het pakket humeuzer en kan veen 

voorkomen.26 Tijdens de beide onderzoeken in de Groene Buffer is gebleken, dat de 

dubbele laklaag niet standaard aanwezig is. Het ontbreken van deze dubbele laklaag 

kan veroorzaakt zijn doordat de top van de oever- kwelderafzettingen in de ‘oude’ 

bouwvoor is opgenomen. Het kan echter ook niet uitgesloten worden dat er in dit deel 

van de Oude Rijnmonding sprake is geweest van een meer continue sedimentatie. 

22   Locatie: deelgebied 1, zie: Tol & Jansen 2012.
23   Zie Pruijsen 2011).
24   Pruijsen 2011.
25   Tol en Jansen 2012.
26   Dit bleek het geval in put 3 en 13 van het onderzoek in 2010, zie Pruijsen 2011.
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5.1.4 Dekafzettingen

In het kerngebied van Nieuw Valkenburg is het kwelder-krekenlandschap veelal 

afgedekt door dekafzettingen.27 Dit is alleen in het noordelijke deel van De Groene 

Buffer het geval. Dit pakket dekafzettingen wordt in zuidelijke richting snel dunner 

en verdwijnt ten slotte helemaal. Deze dekafzettingen zijn gevormd vanuit een ten 

noorden van het gebied gelegen zeegat dat na periode van vorming van het kwel-

derlandschap gevormd danwel sterk vergroot is. Vindplaats 1 van het GHHR-terrein 

lijkt zich, op basis van recent archeologisch onderzoek, op de noordelijke rand van 

deze zeearm te bevinden. Conform het beeld van de proefsleuven in het plangebied 

Kerngebied Nieuw Valkenburg en de boringen in de Ommedijksche polder28 bestaat 

de bodem ter hoogte van de putten 1, 2, 3 en 7 uit geulafzettingen behorende tot deze 

zeearm. Deze afzettingen bestaan uit humeuze sterk tot uiterst siltige klei met naar 

beneden een toenemend aantal zand en detrituslagen. De top van de geulafzettingen 

is, daar waar deze niet verstoord is, sterk humeus en donker(bruin)grijs van kleur. In 

deze sleuven zijn geen sedimenten aangetroffen die behoren tot het kwelder-kreken-

landschap of het estuariene landschap. 

Het was onduidelijk of in put 11 uit de eerste fase, sprake is van dekzafzettingen. Deze 

zouden hier logischerwijs verwacht worden. In eerste instantie is geconcludeerd dat 

27   Tol & Jansen 2012.
28   Jansen 2010; Porreij-Lyklema in voorbereiding.

Figuur 5.1 
De oostelijke insteek van de smalle dekgeul 
in put 6. Ter hoogte van het blauwe pijltje 
worden de laklagen van het kwelder-kreken-
landschap afgesneden.
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Figuur 5.2 
Landschappelijke opbouw plangebied.
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boven de estuariene afzettingen sprake is van kwelder(kom)afzettingen. Echter op 

basis van de resultaten van met name put 3 en 7 van de tweede fase lijkt het nu toch 

aannemelijker om te veronderstellen dat in dit deel van het gebied sprake is van dek- 

op estuariene afzettingen. Waarschijnlijk zijn de kwelderafzettingen hier geërodeerd. 

5.1.5 Geul

In het oostelijke deel van de putten 4, 5 en 6 steekt een geul in vanuit de 

dekafzettingen. Op figuur 5.1 is te zien hoe deze geul de laklagen van het kwelder-

krekenlandschap doorsnijdt. Deze geul met een breedte van maximaal 16 m heeft 

zich ingesneden tot in de estuariene afzettingen. De vulling van de kreekgeul bestaat 

uit humeuze, sterk tot uiterst siltige klei. Uit de geulvulling zijn enkele scherven 

handgevormd aardewerk verzameld. Aan de rand van de kreekgeul zijn in put 6 twee 

bekapte palen aangetroffen, die in lijn lijken te staan met één van de in de eerste 

fase aangetroffen stakenrijen in put 9. Deze stakenrijen zijn toen geïnterpreteerd als 

behorende tot het kwelder-krekenlandschap. Op basis van de waarnemingen in put 6 

lijkt het meer voor de hand te liggen dat deze behoren tot het deklandschap. Op basis 

van onderhavig onderzoek lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat de oostelijke 

kreekgeul feitelijk een dekgeul betreft. Dit zou ook verklaren waarom er geen oever-

afzettingen in het kwelder-krekenlandschap zijn aangetroffen in dit deel van het 

plangebied. Figuur 5.2 geeft een overzicht van de landschappelijke opbouw van het 

plangebied. 

5.2 Sporen en structuren

Antropogene sporen
Tijdens het veldwerk is een beperkt aantal antropogene sporen gevonden (fig. 5.3, 

tabel 5.1). In de sleuven bij de jachthaven zijn vier sporen aangetroffen: drie greppels 

en een sloot. Twee van de greppels, aangesneden in put 1, hebben een noordoost-zuid-

west oriëntering. De greppels zijn 84 en 60 cm diep en opgevuld met grijsbruine sterk 

siltige klei. De derde greppel, aangetroffen in put 2, heeft een noordwest-zuidoost 

oriëntering. De greppel wordt oversneden door de genoemde sloot. De sloot bestaat 

uit een venige, humeuze basis welke is opgevuld met een kleilaag. Op de bodem 

van de kleilaag is een scherf Hafner aardewerk aangetroffen welke tussen 1300 en 

1600 dateert. De twee noordoost-zuidwest lopende greppels zijn als perceelsgreppel 

terug te vinden op de historische kaart uit 1825.29 Op de kaart uit 1620 zijn ze niet 

zichtbaar.30 De sloot en de oversneden greppel zijn niet terug te vinden op historische 

kaarten uit 1825 en 1620 en dateren waarschijnlijk vroeger. De Hafner scherf doet 

aannemen dat de sloot ergens tussen 1300 en 1600 in gebruik was. 

De proefsleuven op het middenterrein hebben een sloot of gracht en twee staakjes 

opgeleverd. De twee staakjes werden aangetroffen in de meest noordelijke put (6), 

in de geulvulling. De palen lijken tegen de wand van de geul ingeslagen. De paaltjes 

worden beschreven in paragraaf 5.3.3. De sloot is in alle drie de putten aangesneden 

en heeft een nnw-zzo oriëntatie. Opvallend is dat de sloot is ingegraven in de hier 

gesitueerde geul. De sloot is als perceelsgrens terug te vinden op de beschikbare 

historische kaarten uit 1825 en 1620.

29   Parlevliet 1990.
30   Parlevliet 1993.
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Type Aantal

Greppel 3

Recente verstoring 5

Staak 2

Sloot 2

Totaal 12

Verstoringen
In de vier putten ter plaatse van de jachthaven bevond zich onder de recente bouwvoor 

een opgebrachte laag, aangevuld met grond en veel puin. Dit ophogingspakket was tot 

120 cm dik. In de meest oostelijke put, put 1, troffen we grote brokken puin aan van de 

fundamenten van de in 1941 gesloopte Oostmolen (fig. 5.4). 

5.3 Specialistische onderzoeken

5.3.1 Aardewerk handgevormd 

L. Meurkens

Het proefsleuvenonderzoek heeft zes scherven handgevormd aardewerk opgeleverd, 

waarvan twee stuks gruis. Alle scherven zijn afkomstig uit de geul op het middenterrein 

en zijn verzameld uit put 5 en 6. Het gaat in alle gevallen om wandscherven. Drie 

daarvan hebben een ruwwandig oppervlak. Eén scherf was vermoedelijk oorspronkelijk 

gladwandig. Door sterke verwering is dit echter niet geheel duidelijk. De scherven zijn 

onversierd en in geen van de gevallen is de potvorm te reconstrueren. Op basis van 

baksel is een datering vanaf de late bronstijd tot de Romeinse tijd mogelijk. 

Tabel 5.1 
Overzicht van het aantal sporen per 
spoorcategorie.

Figuur 5.4 
Brokstukken van de fundamenten van de 
Oostmolen.
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5.3.2 Aardewerk gedraaid 

M. Goddijn

De hoeveelheid gedraaid aardewerk is beperkt, in totaal gaat het om negen stuks. 

Acht scherven zijn uit de oude bouwvoor afkomstig, één  scherf is afkomstig uit een 

sloot in put 2. Door de beperkte hoeveelheid is het lastig een uitspraak te doen over de 

conservering. Alleen vnr 4 is sterk verweerd en bestaat uit meerdere kleinere scherfjes.

Het uit de sloot afkomstige aardewerkfragment betreft een scherf met groen glazuur 

van het bakseltype Hafner (vnr 1). Het Hafner is goed te onderscheiden van andere 

witte baksels, de structuur van het aardewerk is wat brokkelig en vooral het glazuur is 

verschillend, dit heeft een ‘tranend’ uiterlijk. De vorm van het fragment was niet vast 

te stellen. 

Er is één scherf steengoed aangetroffen (vnr 2), uit Siegburg. In de 14e eeuw was 

Siegburg, samen met Langerwehe het belangrijkste productiecentrum voor steengoed. 

Er werden voornamelijk witte tot lichtgrijze kannen gemaakt die ongeglazuurd zijn. Vnr 

2 is hiervan een goed voorbeeld.

De overige zeven scherven betreffen roodbakkend aardewerk. De scherven hebben 

een licht oranje kleur en zijn spaarzaam geglazuurd. De kleur van het aardewerk is een 

chronologische indicatie. Het fel gekleurde aardewerk is vroeger te dateren dan het 

donker gekleurde aardewerk. Ook de soort glazuur is van belang voor de datering. In 

de 14e en 15e eeuw werd het glazuur aangebracht door het op de potten te kwasten of 

te sproeien/spetteren. Pas vanaf het eind van de 16e eeuw worden de voorwerpen in 

het glazuur ondergedompeld en worden de voorwerpen echt waterdicht. De datering 

van de scherven van De Groene Buffer komt daardoor eerder in de 14e tot 16e eeuw te 

liggen. De scherven zijn secundair verbrand, waarschijnlijk gaat het om een kookpot 

(grape). De randvorm is vrij open, het lijkt daarom om een grape te gaan met een 

brede en ver naar buiten gevouwen rand. Dergelijke grapes werden gebruikt om eten 

in te smoren.

Het complex is vrij klein en daardoor zijn er weinig uitspraken te doen. De datering ligt 

tegen het eind van de middeleeuwen. 

Vondstnummer Put Spoor Baksels Aantal Opmerkingen

1 2 2 Ha 1x wf Groene glazuur, 1300-1600

2 1 5010 S2 1x wf Siegburg, 1300-1500

4 4 5010 R 4x wf 3x rf Sterk verweerd, verbrand, licht oranje baksel, 1300-
1600

5.3.3 Hout 

C. Vermeeren

Tijdens het onderzoek zijn twee houten staken aangetroffen aan de rand van de geul 

op het middenterrein. Beide zijn aangepunte rondhout (stamcode 1a) paaltjes van 

jonge elzen (Alnus) stammen. Het eerste paaltje (vnr 5) heeft een diameter van 10 cm 

en een vierzijdige punt die bestaat uit twee zijden van 20 cm, één van 10 en één van 40 

cm lang. Het andere paaltje (vnr 6) heeft een diameter van 9 cm en een regelmatige 

vijfzijdige punt met lengte 25 cm. Beide zijn bewerkt met een scherpe, waarschijnlijk 

Tabel 5.2 
Determinaties van het aardewerk met coder-
ing van het Deventersysteem (Ha = Hafner, S2 
= steengoed met glazuur, R = roodbakkend, 
wf = wandfragment, rf = randfragment).
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vrij brede, ijzeren bijl. Het is opvallend dat ze zo verschillend zijn aangepunt. Beide 

palen zijn ontschorst, hiervan zijn de sporen nog duidelijk te zien (fig. 5.5). Dit is 

waarschijnlijk gebeurd met een schilschop of trekmes. 

5.3.4 Bot 
Uit de geul op het middenterrein is één botfragment verzameld. Het betreft een bijna 

complete linker scapula (schouderblad) van een rund. 

Figuur 5.5 
Houten paaltje, ontschorst met een schilschop 
of trekmes.



28	 Ivo Groene Buffer



Ivo Groene Buffer    29

Synthese

6.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek heeft weinig acheologische sporen en vondsten 

opgeleverd. In totaal zijn zeven sporen aangetroffen: twee staken, twee sloten en drie 

greppels. De sloten en greppels dateren uit de Nieuwe tijd, hoewel ze hun oorsprong 

mogelijk in de late middeleeuwen hebben. Van de twee staken is de datering onzeker. 

Het vondstmateriaal betreft enkele scherven handgedraaid aardewerk uit de periode 

late bronstijd – Romeinse tijd; een botfragment afkomstig uit een geul; en negen 

scherven aardewerk uit de periode late middeleeuwen – Nieuwe tijd.

De afwezigheid van archeologische resten bij de jachthaven/ het helofytenfilter 

kan worden verklaard aan hand van het landschap. In alle putten (1, 2, 3, en 7) op 

deze locatie wordt direct onder de bouwvoor en het ophogingspakket een dekgeul 

aangesneden. De aanwezigheid van de geul maakte het gebied ongeschikt voor 

bewoning tot aan de middeleeuwen (te nat). Vanaf het einde van de middeleeuwen, 

begin van de Nieuwe tijd wordt het gebied extensief gebruikt, en zijn sloten en afwate-

ringsgreppels gegraven. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2010 in De Groene Buffer is het middenterrein 

aangeduid als vindplaats 2. Twee rijen staaksporen, enkele greppels en paalsporen zijn 

aangetroffen welke in de late ijzertijd en/ of vroeg-Romeinse tijd worden gedateerd 

(fig. 6.1). Het precieze karakter van de archeologische resten bleef onduidelijk. Het 

aanvullende onderzoek heeft geen nieuwe sporen opgeleverd. Wel is de landschap-

pelijke situatie duidelijker geworden. In het gebied loopt een noordwest – zuidoost 

georiënteerde geul. Oevers langs deze geul ontbreken, omdat ze hier niet zijn 

ontwikkeld (te nat) of zijn geërodeerd door latere graafwerkzaamheden (aanleg 

vliegveld bijv.) De geul betreft waarschijnlijk een dekgeul. De enige aanwijzingen 

voor activiteit uit de periode ijzertijd en/ of Romeinse tijd vormen enkele scherven 

handgevormd aardewerk in verspoelde context. Met deze nieuwe informatie worden 

de sporen van het onderzoek in 2010 geïnterpreteerd als zeer lokale zones van 

activiteit gekoppeld aan het deklandschap. 

6.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege 

hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een 

score van 1 tot 3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 

De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in principe 

wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en 

conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij een middelmatige 

tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria 

gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten 

is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het monument 

ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor 

te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks 

inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

6
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Figuur 6.1 
Vindplaats 2. Put 4-6 van onderhavig onder-
zoek, put 8 en 9 van het proefsleuvenonder-
zoek in 2010 en de grens van vindplaats 2 
zoals gedefinieerd door Pruijsen 2011.
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Vindplaats 2
Op basis van het proefsleuvenonderzoek in 2010 werd geadviseerd vindplaats 2 als niet 

behoudenswaardig te waarderen vanwege onduidelijkheid over het karakter ervan.31 

Op basis van de aanvullende gegevens wordt vindplaats 2 hier geherwaardeerd. 

De beleveniswaarde is voor de vindplaats niet van toepassing omdat deze waarde 

vooral voor zichtbare monumenten betrekking heeft. Op gaafheid scoort vindplaats 

2 laag omdat mogelijk sprake is van erosie van oeverafzettingen. De conservering is 

middelhoog. Er zijn zowel anorganische- (aardewerk) als organische vondsten (bot) 

aangetroffen bij beide onderzoeken. Met een totaal van 3 punten is de vindplaats niet 

behoudenswaardig op basis van de fysieke kwaliteit. 

Vanwege de lage score is het noodzakelijk ook de inhoudelijke kwaliteit van de 

vindplaats te beoordelen. De vindplaats scoort laag op zeldzaamheid en infor-

matiewaarde. Tijdens de diverse onderzoeken in plangebied Nieuw Valkenburg 

zijn reeds diverse vindplaatsen uit de ijzertijd en Romeinse tijd aangetroffen. De 

spaarzame resten op vindplaats 2 voegen weinig toe aan het bestaande beeld. De 

ensemblewaarde is moeilijk te scoren, omdat de aard en ouderdom van de vindplaats 

onzeker is. Er zijn wat sporen aangetroffen die mogelijk op de nabijheid van neder-

zettingsresten duidt. Deze sporen zijn ongedateerd. Het aardewerk dat in de 

omgeving is aangetroffen is weliswaar goed te dateren, maar komt uit een verspoelde 

context en kan niet met de grondsporen worden verbonden. Om die reden wordt de 

ensemblewaarde als gemiddeld ingeschat. Het laatste criterium is representativiteit. 

Hierop scoort de vindplaats laag. In de directe omgeving zijn meerdere vindplaatsen 

uit de betreffende periode aangetroffen waarvan de fysieke en inhoudelijke kwaliteit 

uitstijgt boven de kwaliteiten van vindplaats 2. Daarmee is vindplaats 2 ook op 

inhoudelijke gronden niet behoudenswaardig.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 2

Representativiteit 1

6.3 Advies

Op basis van de waardestelling van vindplaats 2 wordt geen vervolgonderzoek 

aanbevolen. Ook voor het terrein bij de jachthaven wordt vanwege het ontbreken van 

een vindplaats geen vervolgonderzoek aanbevolen. Wat Archol betreft zijn er geen 

belemmeringen voor de herinrichtingsplannen voor deze delen van het onderzoeksge-

bied.

31   Pruijsen 2011.

Tabel 6.1 
Waardestelling vindplaats 2.
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6.4 Beantwoording onderzoeksvragen

1.  Welke zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten?

Op het middenterrein zijn een sloot uit de nieuwe tijd en twee staakjes uit de 

prehistorie/ Romeinse tijd aangetroffen. Bij de jachthaven zijn drie greppels en een 

sloot uit de late middeleeuwen/Nieuwe tijd aangesneden.

2.  Indien sprake is van een huisplaats: zijn er aanwijzingen voor een enkelvoudig of 

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

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

(erfafscheiding, perceelafscheidingen, infrastructuur ed)?

Niet van toepassing. Een huisplaats is niet aangetroffen.

3.  Wat is de genese van de lokaal aanwezige paleolandschap(pen)? Wat kan gezegd 

worden over de locatiekeuze van de toenmalige bewoners?

Ter hoogte van de jachthaven bestaan de afzettingen onder de (oude) bouwvoor uit 

opvullingen  van een dekgeul behorend tot een zeearm. Op het middenterrein bevindt 

zich in het oosten een brede kwelder- of dekgeul. Ook loopt er een smalle dekgeul door 

het midden van vindplaats 2. Verder zijn boven de estuariene afzettingen kleiige kwel-

derkomafzettingen aangetroffen. Deze locaties waren te nat voor bewoning, wat blijkt 

uit het nagenoeg afwezig zijn van archeologische vondsten en sporen.

4.  Op welke diepte bevinden de archeologische resten zich en hoe kan behoud van deze 

resten worden gerealiseerd met in achtneming van het inrichtingsplan?

De twee staakjes zijn aangetroffen op een diepte van 1,3 m –MV, in de vulling van de 

geul. Ook het prehistorisch aardewerk werd in deze geul aangetroffen. De greppels en 

sloten bevinden zich direct onder de (oude) bouwvoor. De resten zijn niet behoudens-

waardig, de vraag is daarom niet van toepassing.
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Figuren

Figuur 1.1 Ligging onderzoeksgebied.

Figuur 1.2 Plangebied Nieuw Valkenburg met de begrenzing en de onderzoeksgebie-

den Groene Buffer, Kerngebied en GHHR. 

Figuur 3.1 Puttenkaart inclusief de in 2010 aangelegde proefsleuven en de beschreven 

profielen.

Figuur 4.1 Overzicht kwelderlandschap en brede dekgeul (grijs). De jachthaven (b)lijkt 

op basis hiervan midden in deze geul te liggen.  

Figuur 4.2 Overzicht van de bekende vindplaatsen uit de directe omgeving van het 

onderzoeksgebied en het plangebied Nieuw Valkenburg met als ondergrond het 

AHN (uit: Jansen, Mol & Tol 2010). 

Figuur 4.3 Impressie van de Oostmolen (bron: http://www.oudvalkenburgzh.nl/pages/

ansichtkaarten3.htm). 

Figuur 5.1 De oostelijke insteek van de smalle dekgeul in put 6. Ter hoogte van het 

blauwe pijltje worden de laklagen van het kwelder-krekenlandschap afgesneden.

Figuur 5.2 Landschappelijke opbouw plangebied.

Figuur 5.3 Allesporenkaart.

Figuur 5.4 Brokstukken van de fundamenten van de Oostmolen.

Figuur 5.5 Houten paaltje, ontschorst met een schilschop of trekmes.

Figuur 6.1 Vindplaats 2. Put 4-6 van onderhavig onderzoek, put 8 en 9 van het proef-

sleuvenonderzoek in 2010 en de grens van vindplaats 2 zoals gedefinieerd door 

Pruijsen 2011.

Tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 5.1 Overzicht van het aantal sporen per spoorcategorie.

Tabel 5.2 Determinaties van het aardewerk met codering van het Deventersysteem (Ha 

= Hafner, S2 = steengoed met glazuur, R = roodbakkend, wf = wandfragment, rf = 

randfragment).

Tabel 6.1 Waardestelling vindplaats 2.

Bijlagen

Bijlage 1 Sporenlijst

Bijlage 2 Vondstenlijst
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Bijlage 1 Sporenlijst

Bijlage 2 Vondstenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd nap diepte opmerking

1 1 1 greppel ja -1,252 84 snijdt in onder humeuze bouwvoor, afwateringsgreppel?

1 1 2 greppel ja -1,375 58 mogelijke afwateringsgreppel? Zichtbaar direct onder de bouwvoor

1 1 999 recente verstoring nee -0,648 verstoringen

2 1 1 greppel ja -1,443 waarschijnlijk kreekje, alleen foto

2 1 2 sloot ja -1,241 verkavelingssloot, alleen foto

4 1 1 geul nee -1,884 geul

4 1 2 sloot nee recente gracht/ sloot

4 1 777 recente drain nee -0,966 drainage

4 1 999 recente verstoring nee -0,919 verstoringen

5 1 1 geul nee -1,417 geul

5 1 2 sloot nee recente gracht/ sloot

6 1 1 sloot nee -1,800 recente gracht/ sloot

6 1 2 geul nee -1,625 deklandschap

6 1 3 staak ja -1,681 46 staak in geul

6 1 4 staak ja -1,647 35 staak in geul

6 1 999 recente verstoring nee -1,699 verstoringen

7 1 999 recente verstoring nee -1,195 verstoringen

vondstnr categorie aantal gewicht put vlak vak spoor vulling

1 aardewerk nieuwe tijd 1 38,1 2 1 2 1

2 aardewerk nieuwe tijd 1 19,3 1 1 6 5000

4 aardewerk nieuwe tijd 7 51,4 4 1 1 5010

5 hout 1 6 1 3

6 hout 1 6 1 4

7 bot onbepaald 1 187,1 6 1 2

7 aardewerk handgevormd 4 31,3 6 1 2

8 aardewerk handgevormd 2 57,7 5 1 1
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