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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Voor het project Katwijk-Kustversterking wordt door het Hoogheemraadschap 

Rijnland en de Gemeente Katwijk ter hoogte van het “Witte Kerkje” in Katwijk aan 

Zee een parkeergarage in de huidige duinenrij aangelegd. Om dit mogelijk te maken 

wordt ook de huidige uitwatering verlengd. Op twee locaties kan de planvorming 

eventueel aanwezige archeologische resten vernietigen. Deze twee locaties betreffen 

het gebied waar in het huidige duin de parkeergarage zal worden gerealiseerd (locatie 

parkeergarage) en een zone rondom de uitwatering (locatie uitwateringssluis). 

Op de locatie parkeergarage heeft Archol tussen 11 april en 4 juni 2013 archeologisch 

Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd. In 

deze periode is er tevens een circa 15 m lang deel van de Atlantikwall blootgelegd en 

onderzocht (fig. 1.1). Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

1.2 Onderzoeksgebied

De parkeergarage wordt parallel aan de huidige boulevard aangelegd; van het 

Andreashof in het zuiden tot aan de Koningin Wilhelminastraat in het noorden (circa 

675 bij 30 m)(fig. 1.2). De parkeergarage zal bestaan uit een horizontaal deel (zuid en 

centraal) en loopt ongeveer vanaf het Waaigat op in noordelijke richting. De garagebak 

wordt vanaf het boulevardniveau (circa 6 m + NAP) ingegraven tot maximaal 4,5 

m diepte. De maximale verstoringsdiepte van de parkeergarage bevindt zich in het 

zuidelijke deel iets dieper (1 m +NAP) dan in het noordelijke deel (2.4 m +NAP). 

Het onderzoeksgebied beslaat het zuidelijke deel van parkeergarage over een afstand 

van 135 m en een breedte van circa 12 m.1 Voor aanvang van het onderzoek was het 

terrein in gebruik als duinstrook.

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 

twee 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). Proefsleuvenonderzoek 

is één van de methoden die kan worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase. Het IVO-proefsleuven dient ter aanvulling en toetsing van de gespecificeerde 

archeologische verwachting zoals opgesteld naar aanleiding van twee inventariserende 

1  Om de diepe proefsleuven veilig aan te kunnen leggen was het noodzakelijk een schuin talud 
aan te leggen (1:2 of 1:3) waardoor de breedte van de proefsleuf aan de bovenkant zeer 
groot werd. 

1
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bureauonderzoeken van Arcadis2 en een verkennend en karterend booronderzoek 

door Raap.3 Indien het proefsleuvenonderzoek behoudenswaardige vindplaatsen op 

zou leveren, was behoud in situ niet mogelijk. De bevoegde overheid zou in dat geval 

kunnen besluiten tot een opgraving van behoudenswaardige vindplaatsen (behoud ex 

situ). Het proefsleuvenonderzoek heeft echter geen behoudenswaardige vindplaatsen 

opgeleverd en er is derhalve geen definitieve opgraving uitgevoerd. 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd door Archol BV, in opdracht van 

ARCADIS namens Hoogheemraadschap van Rijnland. Drs. L.P. du Piêd (Arcadis) is 

contactpersoon van de opdrachtgever. De gemeente Katwijk in persoon van dr. B. 

Voormolen is bevoegd gezag.

Het veldwerk is verricht door een team bestaande uit een senior KNA- archeoloog 

projectleider en één tot twee veldarcheologen van Archol en een kraanmachinist. 

Drs. B. Jansen was als fysisch geograaf en dr. B. van der Valk als duinspecialist bij 

het veldwerk en de uitwerking betrokken. Dr. A. Bosman heeft als militair-historisch 

deskundige de Atlantikwall onderzocht. 

Bij de uitwerking van het project zijn daarnaast de volgende specialisten ingezet: 

Drs. D. Stiller (aardewerk en glas); drs. N. Kerkhoven (metaal); drs. T. Vanderhoeven 

(bouwmateriaal).

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.4 Het 

onderzoek is zover mogelijk uitgevoerd conform dit PvE en conform de richtlijnen in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). Tijdens het veldwerk bleek 

dat het PvE niet volledig gevolgd kon worden. Aanvullingen op het PvE zijn in de vorm 

van waarderingsverslagen en selectieadviezen voorgelegd aan het bevoegd gezag en 

na goedkeuring uitgevoerd.

2  Du Piêd 2011a; 2011b.
3  Jansen 2012.
4  Leije & Tol 2013.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Doel van het proefsleuvenonderzoek was enerzijds het vaststellen of archeologische 

resten aanwezig zijn in het Oude Duinlandschap en of deze resten behoudenswaardig 

zijn (karterend en waarderend onderzoek); en anderzijds het vaststellen of er in het 

Jonge Duinzand resten van de historische dorpskern in situ bewaard zijn gebleven en of 

deze resten behoudenswaardig zijn (waarderend onderzoek). 

Voor het onderzoek naar de Atlantikwall was het doel vaststellen van de ligging de 

tankmuur en bijbehorende kuilen en bepalen of er geassocieerde vondsten aanwezig 

zijn.

2.2 Vraagstellingen

Voor de verschillende onderdelen van het onderzoek zijn in het PvE specifieke onder-

zoeksvragen geformuleerd:

Onderzoeksgebied Atlantikwall
1. Zijn in het onderzoeksgebied resten van de tankmuur aanwezig? Hoe was de 

oorspronkelijke positie van de tankmuur als onderdeel van de Atlantikwall. Hoe is de 

tankmuur gesloopt?

2. Zijn binnen het onderzoeksgebied andere resten (sporen, voorwerpen) uit WOII 

aanwezig die verband houden met verdedigingsactiviteiten langs de tankmuur.

3. Welke (nieuwe) inzichten zijn er ten aanzien van de inrichting van het onderzoeksge-

bied gedurende de Tweede Wereldoorlog? Hoe is met de resten van de Atlantikwall 

omgegaan in de periode na WOII?

Proefsleuvenonderzoek onderzoeksgebied Vindplaats 1 en Oud 
Duinzand - zone II

Voor het proefsleuvenonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen van toepassing:

Bodemopbouw
4. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige en geologische zin (met opgave 

van dieptes in cm en in NAP-maten)? Wat zijn de kenmerken van de overgang van 

Jong naar Oud Duinzand en hoe onderscheiden beide duinzanden zich van elkaar? 

5. Wat zijn de oorzaken van het ontstaan en de uitbreiding van de (Oude en Jonge) 

duinen en zijn fasen in het duinvormingsproces te onderscheiden? Wat is de datering 

van de verschillende overstuivingen?

6. Hoe is de stratigrafie in archeologische (antropogene) zin (met opgave van dieptes in 

cm en in NAP-maten)? 

7. Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, ophogingslagen of cultuurlagen? Wat 

zijn de kenmerken en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het 

oorspronkelijke maaiveld (per landschap/vindplaats specificeren)?

8. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen en vondsten en de vastgestelde 

stratigrafie in bodemkundig/geologische en archeologische zin?

9. Is er sprake van (sub)recente verstoring en post-depositionele processen? 

2
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Sporen, structuren, vondsten en paleo-ecologische resten
10. Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of bijvoorbeeld alleen 

losse vondsten, welke verklaring is hiervoor te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake 

van verstoring van antropogene of natuurlijke aard en/of van beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, methodische, 

technische, logistieke beperkingen, weersomstandigheden, terreinomstandigheden 

(zoals huidig gebruik)? Of is er sprake van aantoonbare afwezigheid van bewoning en/

of actief landgebruik of van een combinatie van genoemde factoren?

11. Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan de 

vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met de 

volgende punten:

2.3 Sporen en structuren

· Wat is het aantal, de aard, datering, plaats, omvang, horizontale en verticale 

spreiding van begrenzing van sporen en structuren? Hoe is hun samenhang? 

· In welke mate is uit de stratigrafie (profielen en vlakken) en de relatie tussen sporen, 

structuren e.d. een relatieve datering en fasering af te leiden? 

· Kunnen binnen de vindplaats verschillende complextypen, verschillende functies 

worden onderscheiden?

2.4 Vondsten en paleo-ecologische resten

· Welke vondsten en welke paleo-ecologische resten zijn in de context van een laag, 

spoor of structuur in een vlak of profiel aangetroffen? In welke mate dragen zij bij de 

aan de karakterisering hiervan (complextype, status)? 

· Hoe dateren de vondsten?

· Zijn er vondstconcentraties en wat is de aard daarvan?

· In welke mate gaat het bij vondsten en paleo-ecologische resten zonder context om 

aanleg- en stortvondsten, of om spoorloze vondsten, bijvoorbeeld uit antropogeen 

of door natuurlijke processen verplaatst materiaal? Wat is hun aard, aantal en 

archeologische significantie? Wat is de horizontale en verticale spreiding? 

Kwaliteit
12. Is er sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en)?

13. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

14. Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en herkenbaarheid van sporen; conservering van 

(an)organisch vondstmateriaal en van ecologische resten) van het onderzoeksge-

bied? Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied (binnen 

verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, periode, vindplaatsen)? 

15. Wat is de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en 

ensemblewaarde) van het onderzoeksgebied en welke verschillen zijn er t.a.v. dit 

aspect binnen delen van het onderzoeksgebied (binnen verticale en/of horizontale 

grenzen; complextypen, periode, vindplaatsen)? 

16. In hoeverre kunnen de aangetroffen vindplaatsen bijdragen aan de bovengenoemde 

onderzoeksthema’s uit de NOaA en POA Zuid-Holland (onderzoekspotentie)?

Vindplaats 1
17. Wat is de relatie van de aangetroffen sporen en vondsten tot de historische kern van 

Katwijk? Tevens dienen met betrekking tot vindplaats 1 de vragen 10 t/m 16 aan de 

orde te komen.
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Synthese, evaluatie, aanbevelingen
18. Hoe kan na dit onderzoek de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied 

beschreven worden? 

19. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen en vondsten en de vastgestelde land-

schappelijke variatie? 

20. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties in de archeoregio met 

dit complextype en deze datering en hoe passen de bevindingen van het onderzoek in 

de archeo-regionale context? Denk hierbij aan de kwaliteitsaspecten representativiteit 

en ensemblewaarde.

21. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

vindplaats(en) aanwezig zijn en wat is de verwachting betreffende omvang, de fysieke 

en inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

22. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het vooronderzoek? 
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Geologisch en archeologisch kader

3.1 Geologisch kader

B. Jansen

Katwijk aan Zee bevindt zich landschappelijke gezien op een strook Jonge Duinen die 

gevormd is in de delta van de Oude Rijn. De ontwikkeling van dit Oude Rijn-estuarium 

hangt nauw samen met de (mate van) activiteit van de Oude Rijn tussen 4400 

v.Chr. en 1122 n.Chr.5 en de kustuitbreiding en de daarbij behorende vorming van 

strandwallen. In de eerste millennia lag zowel Katwijk als Valkenburg nog in open zee 

of in een waddenmilieu (onder gemiddeld hoog water). De afwisselende fluviatiele 

en mariene invloed heeft tot een sterk dynamische ontwikkeling van het landschap 

geleid. Het huidige landschap van de gemeente is gevormd als gevolg van duizenden 

jaren van sedimentatie en erosie. Op korte afstand kwamen, zeker in de tijd gezien, 

totaal verschillende sedimentatiemilieus voor die sterk variërende landschappen 

hebben gevormd. Zo bevond in het neolithicum een groot deel van het grondgebied 

van de voormalige gemeenten Katwijk en Valkenburg zich nog onder het gemiddeld 

hoogwater. De ondergrond van Valkenburg lijkt dan uit wadplaten en geulen te 

bestaan, terwijl Katwijk, en daarmee de locatie van het onderzoeksgebied, nog deels in 

open zee ligt (fig. 3.1; situatie 4000 BP).

Pas vanaf circa 2500 v.Chr. kwamen delen van Katwijk en Valkenburg boven gemiddeld 

hoog water te liggen. Vanaf dit moment ontstonden vermoedelijk ook enkele min 

of meer stabiele geulen. De kwelders ontwikkelden zich steeds verder kustwaarts, 

min of meer gelijkopgaand met de kustuitbreiding.6 Rond 2000 v.Chr. vormde zich 

voor de huidige kustlijn ter hoogte van Katwijk een strandwal. Hierdoor verminderde 

de mariene invloed sterk en kwam het grootste deel van Katwijk boven gemiddeld 

hoogwater te liggen.7 Het onderzoeksgebied komt pas in de loop van de ijzertijd 

boven het gemiddeld hoog water te liggen (fig. 3.1: situatie 2500 BP). Door de mariene 

invloed ontwikkelden zich in het kweldergebied en verder naar het zuiden, tussen de 

strandwallen, getijdenkreken. Vanaf het moment van het ontstaan van de strandwal 

voor Katwijk lijkt het kweldergebied vanuit zuidwestelijke richting overstoven te raken 

met duinzand. Katwijk lijkt, met uitzondering van het uiterste zuidwestelijke gedeelte, 

pas in de loop van de middeleeuwen overstoven te raken (fig. 3.1: vergelijk situatie 700 

AD & 1300 AD). Dit is in tegenspraak met archeologische vondsten in het duingebied 

ten zuiden van de bebouwde kom van Katwijk. Met name uit de Zanderij zijn in het 

duinzand sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen bekend. 

Het aantreffen van dergelijke sporen kan alleen verklaard worden als het gebied al 

eerder overstoven was. Uit de opgravingen van het Archeologisch dienstencentrum 

(ADC-archeoprojecten) in de Zanderij blijkt dan ook duidelijk dat de verstuivingen vóór 

of in de Romeinse tijd begonnen zijn en tot na de Romeinse tijd zijn doorgegaan.8 Zo 

werden meerdere akkerlagen uit de Romeinse tijd boven elkaar aangetroffen. 

Al tijdens de zandwinningen in de 18e eeuw zijn in de Zanderij waarnemingen gedaan 

van verschillende overstoven akkerlagen. Een deel van het archeologische potentieel 

van deze vindplaats was hierdoor mogelijk al verdwenen. De oorzaak van deze 

5  Berendsen & Stouthamer 2001.
6  Recent onderzoek op het voormalige Vliegkamp Valkenburg heeft uitgewezen dat daar in 2500 

BP reeds sprake was van een vrijwel volledig verland krekenstelsel. Ofwel de vorming van de 
kreken en kwelders zal eerder zijn begonnen dan uit figuur 2 blijkt (Tol & Jansen, 2012).

7  Pruissens & De Gans 1988.
8  Van der Velde 2008.

3
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verstuiving moet waarschijnlijk gezocht worden in een intensivering van de landbouw 

als gevolg van de bevolkingstoename van het gebied in de Romeinse tijd. Hierdoor 

zal meer van de natuurlijke vegetatie verdwenen zijn, waardoor het verstuiven 

versterkt werd. Zo zijn uit de boringen op het terrein van het Zeehospitium duidelijke 

aanwijzingen aangetroffen (zaden van akkeronkruiden) voor het verwijderen van de 

natuurlijke vegetatie en het gebruik van de gronden als akkers.9 Ter hoogte van het 

Zeehospitium lijkt reeds vanaf de ijzertijd, maar zeker in de Romeinse tijd, sprake te 

zijn van bewoning van de Oude Duinen.10

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat zeker al vanaf het begin van 

de jaartelling het Oude Rijnestuarium ter hoogte van Katwijk grotendeels onder een 

laag duinzand bedolven was en dus niet meer door latere mariene of fluviatiele invloed 

veranderd is. 

In de loop van de middeleeuwen hebben de duinen zich in noordelijke richting verder 

ontwikkeld, waarbij met het inactief raken van de Oude Rijn in de 12e eeuw de 

duinenrij zich kon sluiten. Dit zijn de duinen zoals die tegenwoordig het aanzien van 

het Hollandse duinlandschap bepalen (de zogenaamde Jonge Duinen). Verondersteld 

wordt dat de vorming van de Jonge Duinen ter hoogte van Katwijk voor de 10e eeuw 

is begonnen. Wat de oorzaak voor de vorming van de Jonge duinen was is onbekend.11  

Ter hoogte van het onderzoeksgebied bevindt de top van de Jonge Duinen zich tussen 

7,5 - 12 m +NAP. 

Waarschijnlijk al voor het begin van de jaartelling kwam er een einde aan de 

zeewaartse uitbreiding van de delta van de Oude Rijn. Door erosie is daardoor 

een groot deel van de buitendelta verdwenen. Ook een deel van de in de late 

middeleeuwen gevormde Jonge Duinen is tijdens stormvloeden later weer geërodeerd. 

Ook de storm van 1953 heeft nog tot ernstige erosie van de duinen geleid. 

3.2 Archeologische en historische context

Bewoningsgeschiedenis
De delta van de Oude Rijn is waarschijnlijk vanaf het moment dat delen boven het 

gemiddeld hoog water (GHW) kwamen te liggen een aantrekkelijke locatie voor 

bewoning geweest. Uit recent onderzoek op het voormalige Vliegkamp Valkenburg12 

blijkt dat de oevers van kreken al in de late bronstijd - vroege ijzertijd bewoond 

werden.

Van het estuarium van de Oude Rijn zijn verschillende nederzettingen uit de (late) 

ijzertijd bekend. Met name ter hoogte van het voormalige Vliegkamp Valkenburg zijn 

verschillende vindplaatsen uit de ijzertijd aangetroffen (fig. 3.2). Ook bij de eerder 

genoemde opgraving Zanderij-Westerbaan zijn in de kwelderafzettingen onder het 

duinzand sporen uit deze periode aangetroffen.13

In de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen nam Katwijk een uitzonderlijke positie 

in, wat wordt weerspiegeld in de aard en het wetenschappelijke belang van de vele 

vindplaatsen uit deze periode. Die positie had Katwijk te danken aan de strategische 

ligging nabij de monding van de Rijn. De archeologische vondsten zijn echter 

voornamelijk aangetroffen op de oevers in de Rijnzone. De Rijn vormde de noordelijke 

grens (limes) van het Romeinse rijk. De limes verbond de verschillende legerkampen 

met elkaar waaronder het Castellum van Valkenburg en waarschijnlijk één in Katwijk.

9  Schamp & Schute 2006.
10  Schute 2011.
11  Parlevliet 2001. Parlevliet 2001.
12  Tol & Jansen 2012. Tol & Jansen 2012.
13  Van der Velde 2008. Van der Velde 2008.

Figuur 3.1 
Paleogeografische reconstructie van de Oude 

Rijnmonding (naar: Pruissens & de Gans 1988).
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Ook op de duin- en strandwallen ten zuiden van de Rijn zijn bewoningsresten uit de 

Romeinse tijd te verwachten. Dit blijkt onder meer uit de opgravingen van de Zanderij-

Westerbaan. Hier lag in de Romeinse tijd een (inheems-)Romeinse nederzetting en een 

grafveld. Overigens is het terrein ook in de vroege middeleeuwen intensief bewoond 

geweest.

Ter hoogte van het Zeehospitium zijn onlangs bewoningssporen uit de midden 

ijzertijd en Romeinse tijd in het Oude Duinzand aangetroffen. De daar aangetroffen 

situatie lijkt enigszins vergelijkbaar met die van de Zanderij-Westerbaan. Ter hoogte 

van het Zeehospitium zijn minimaal drie bewoningsniveaus uit de Romeinse tijd 

aangetroffen.14 Onder het duinzand zijn estuariene afzettingen van de Oude Rijn 

gevonden.15

Bij archeologisch onderzoek in het kader van de bouw van de huidige uitwaterings-

sluis zijn in kleiige afzettingen bewoningssporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. 

Verondersteld wordt dat dit wel eens sporen kunnen zijn uit de vicus (burgerlijke 

nederzetting) behorende bij het verdronken Castellum “De Brittenburg”.16 De exacte 

ligging van dit meest westelijke Castellum en deze vermoedelijke havenplaats is 

niet bekend. Verondersteld wordt dat het Castellum als gevolg van de kusterosie 

(grotendeels) in zee verdwenen is. Tot in de 18e eeuw wordt nog melding gemaakt van 

de resten ervan, die bij (extreem) laagwater nog zichtbaar waren op het strand. De 

bronnen uit die tijd zijn niet nauwkeurig genoeg om de exacte locatie van de destijds 

zichtbare overblijfselen te achterhalen.

Figuur 3.2 Ligging van de plangebieden Parkeergarage (1) en Uitwateringssluis (2) en 

de in de tekst genoemde onderzoeksgebieden Zeehospitium (3); opgraving Zanderij-

Westerbaan (4) en plangebied Vliegveld Valkenburg (5).

Katwijk aan Zee
De oudste archeologische aanwijzingen voor bewoning ter hoogte van het huidige 

Katwijk aan Zee is een vroeg middeleeuws (Merovingisch) grafveld, ter hoogte van 

het uitwateringskanaal. Voor een vroeg middeleeuwse oorsprong van Katwijk aan 

Zee bestaan echter geen bewijzen. De vroegste vermelding van Katwijk aan de Rijn 

in schriftelijke bronnen dateert uit 1224. Katwijk aan de Rijn, Katwijk aan Zee en 

Valkenburg vormden destijds samen één heiligheid. In de 14e eeuw groeide het dorpje 

gestaag door toename van de visserij. De mensen vonden behalve in de visserij vooral 

ook werk in activiteiten die met de visserij te maken hadden, zoals in zeilmakerijen, 

visdrogerijen en kuiperijen. In 1388 werd de vismarkt van Katwijk aan den Rijn 

verplaatst naar het strand bij Katwijk aan Zee, waarna Katwijk aan Zee in 1461 een 

zelfstandige parochie werd en een eigen kerk kreeg: de Oude Kerk. Ook ontstond in 

die periode het gasthuis. De oudste situatie die op de onderzochte historische kaarten 

is afgebeeld, dateert uit 1571 en laat een bewoningskern zien rond de Oude Kerk, 

die aan de westkant van de kerk groter is dan aan de oostkant. Dichtere bebouwing 

is zichtbaar ten zuiden van de kerk. Ten noorden van de kerk lagen verspreid enkele 

huizen. In de 80-jarige Oorlog (1572) werd de helft van het dorp verbrand en de Oude 

Kerk deels verwoest. In de 16e en 17e eeuw werden huizen van het dorp daarnaast 

regelmatig door de zee overspoeld. In 1708 lag de duinvoet 30 m van de kerkhofmuur, 

in 1776 lag het strand na een zware storm op maar 4 m van de kerkhofmuur, waarna 

de zee zich weer terug trok. Een groot deel van de bebouwing ten westen van de kerk 

14  Schute 2011. Schute 2011.
15  Schamp & Schute 2006. Schamp & Schute 2006.
16  Bloemers & De �eerd 1984. Bloemers & De �eerd 1984.
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is door kusterosie verloren gegaan. De kerk,17 in 1571 in het centrum van de kern van 

Katwijk aan Zee gelegen, bevindt zich nu aan de uiterste westrand van het dorp. Na 

1900 groeide Katwijk aan Zee explosief, mede vanwege het toerisme.18 

Een zeer groot deel van wat nog over was van de oorspronkelijk middeleeuwse 

bebouwing is in de Tweede Wereldoorlog (1942) gesloopt ten behoeve van de aanleg 

van de Atlantikwall. In het plangebied zijn resten te verwachten van deze tankmuur die 

als westelijke bescherming van de St.P.Gr. Katwijk is aangelegd tussen 1943 en 1945. 

Na de bevrijding is de muur in delen gebroken en over de kop in een diep gat, gegraven 

aan de zeezijde, getuimeld. Deze staat dus niet meer op de originele positie.19 De 

restanten van de tankmuur van de Atlantikwall zijn recentelijk gewaardeerd als ‘behou-

denswaardig’.20 

In 1953 werd de kust voor Katwijk voor een laatste keer sterk afgeslagen. Het deel van 

de kust tussen het “Witte Kerkje” en het Waaigat werd hierbij het sterkst getroffen. 

Als versterking van de kust werd hierna in 1953 en 1954 aan het strand een kleilaag 

aangebracht vanaf het vuurbaakplein tot aan de Voorstraat en een stukje ten noorden 

ervan tussen het Waaigat en de Koningin Wilhelminastraat (bijlage IV). Mogelijk is 

tegen en over de kleilaag zand aangebracht.

 

3.3 Landschappelijke en archeologische resultaten vooronder-
zoek 

In 2011 zijn door Arcadis twee bureauonderzoeken uitgevoerd voor het plangebied.21 

De resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot een verkennend en karterend 

booronderzoek door RAAP.22 

Uit de boringen is gebleken dat een groot deel van het middeleeuwse Katwijk aan 

Zee door kustafslag verdwenen is, maar dat deze kustafslag niet tot erosie op grote 

diepte heeft geleidt. In het gebied konden drie landschappen worden onderscheiden 

met elk hun eigen archeologische potentie: het Jonge Duin- en strandlandschap, 

het Oude duinlandschap en het landschap van het Oude Rijnestuarium. In het Jonge 

Duinlandschap werd een archeologische vindplaats gekarteerd (vindplaats 1, fig. 3.3), 

in de boringen zijn verschillende cultuurlagen waargenomen. Deze cultuurlagen zijn 

geïnterpreteerd als zijnde de resten van historisch Katwijk aan Zee. De lagen werden 

herkend aan een donkere kleur ten gevolge van grote hoeveelheden kachelslik en 

kolengruis en de aanwezigheid van veel archeologisch materiaal. Op basis van het 

aangetroffen aardewerk werden de afvallagen in de late middeleeuwen – Nieuwe 

Tijd gedateerd.23 De verschillende lagen konden op basis van het aangetroffen 

scherfmateriaal niet ten opzichte van elkaar gedateerd worden. Verwacht werd 

dat zich, in associatie met de cultuurlagen, in de ondergrond nederzettingssporen 

zouden bevinden in zowel steen- als houtbouw. Ook de aanwezigheid van sporen van 

landgebruik, wegen, graven en deposities werd mogelijk geacht.

In dit landschap werden ook de resten van de Atlantikwall verwacht, welke langs de 

oostelijke rand van de parkeergarage liggen. 

17  Tegenwoordig bekent als het �witte kerkje�. Tegenwoordig bekent als het �witte kerkje�.
18  Schute & Jansen 2007. Schute & Jansen 2007.
19  De locatie van de tankmuur is bekend door historisch en geotechnisch onderzoek (�enhoorn  De locatie van de tankmuur is bekend door historisch en geotechnisch onderzoek (�enhoorn 

2012).
20  Bosman 2011. Bosman 2011.
21  Du Piêd 2011a; 2011b. Du Piêd 2011a; 2011b.
22  Jansen 2012. Jansen 2012.
23  Voor een volledige lijst van de in de cultuur- � afvallagen aangetro� en indicatoren en hoeveel- Voor een volledige lijst van de in de cultuur- � afvallagen aangetro�en indicatoren en hoeveel-

heden wordt verwezen naar Jansen 2012, bijlage 5 en de vondstenlijst.
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In het Oude Duinlandschap en de estuariene afzettingen werden geen vindplaatsen 

gekarteerd, wel zijn er kansrijke zones onderscheiden. Eén van deze zones (zone II) 

bevind zich in het onderzoeksgebied. De verwachting betreft resten uit de periode 

ijzertijd – middeleeuwen.

Het bevoegd gezag heeft in een selectiebesluit vastgelegd dat voorafgaand aan de 

realisatie van de bouwplannen een Inventariserend Veldonderzoek door middel van 

proefsleuven (IVO-p) diende plaats te vinden met optie tot een doorstart naar een 

opgraving van behoudenswaardige vindplaatsen (behoud ex situ) ter hoogte van 

vindplaats 1 in het Jonge Duinlandschap en de zone met een middelhoge verwachting 

in het Oude Duinlandschap. 
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Methodiek en strategie

4.1 Methodiek en strategie veldwerk

J. van der Leije & A.V.A.J. Bosman

Het onderzoek is gestart met het graven van een kijkgat ter hoogte van het “Witte 

Kerkje” langs de boulevard, waar de resten van de Atlantikwall werden verwacht. In 

eerste instantie is alleen de locatie en omvang van de muur vastgesteld. In een later 

stadium is de muur op dezelfde locatie over een lengte van 15 m vrijgelegd, waardoor 

meer dan 10 % van de lengte van de tankmuur (binnen de grenzen van het onder-

zoeksgebied) is onderzocht. Hiertoe is een NNO-ZZW georiënteerde put gegraven 

van 15 x 4,5 m en 3 m diep (put 1, zie fig. 4.1). Begonnen is met het opzoeken van 

de onderkant van de muur (uit historische bronnen was namelijk al bekend dat de 

muur ondersteboven lag). Vervolgens is de westelijke zijde van de muur, met zo min 

mogelijk schade aan het oppervlak van het beton, vrij gegraven tot aan de bovenkant. 

Figuur 4.1 
Sleuven- en puttenkaart met de beschreven 
profielen.
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Vervolgens is de tankmuur met een zachte bezem schoongeveegd, gefotografeerd en 

beschreven door de periodespecialist. 

Na afronding van het onderzoek naar de Atlantikwall is gestart met het proefsleu-

venonderzoek. De vooropgestelde strategie, zoals beschreven in het PvE, was het 

aanleggen van één lange doorlopende proefsleuf van 4 x 135 m. De sleuf moest 

parallel aan de boulevard worden aangelegd op een afstand van 10 m uit de rand 

van het plangebied. Vooraf was de verwachting dat zich in het Jonge Duinzand 

twee tot maximaal vijf cultuurlagen zouden bevinden. In de proefsleuf moest een 

evenredig aantal vlakken worden aangelegd, waarbij in de top van elke cultuurlaag 

een tussenvlak moest worden aangelegd om vondsten uit de betreffende laag te 

verzamelen. De cultuurlaag moest vervolgens in dunne lagen (machinaal) worden 

verdiept naar het sporenniveau. De top van het Oude Duinzand zou op dezelfde wijze 

worden onderzocht. 

Na het documenteren van elk sporenniveau moest een waarderingsdocument 

opgesteld worden waarin advies uitgebracht werd over de behoudenswaardigheid 

van de aangetroffen resten. Op basis hiervan moest door het bevoegd gezag een 

selectiebesluit genomen worden: behoud ex situ door middel van een definitieve 

opgraving óf niet-behoudenswaardig en verdiepen van de proefsleuf tot op het 

volgende vlak. 

Vanwege veiligheidsredenen (instortingsgevaar) en de profieldocumentatie kon per 

vlak niet dieper worden gegraven dan circa 1,0 m vanaf het voorgaande vlak/niveau. 

Gestart is met het verdiepen van de proefsleuf (put 2) vanaf het maaiveld op 6 m 

+ NAP tot op het eerste vlak. Omdat in de bovenste meter geen cultuurlaag en/ of 

sporen werden aangetroffen is het vlak aangelegd op 4.7 – 5 m + NAP (tabel 4.1). Bij 

het verdiepen naar het tweede vlak werd een kleilaag aangetroffen op circa 3,5 m + 

NAP. Deze kleilaag bleek te zijn aangebracht na de stormvloed van 1953 bij wijze van 

kustversterking (zie bijlage IV). Besloten is de werkzaamheden in deze proefsleuf te 

staken en eerst een dwarssleuf (put 3) te graven tussen put 1 (Atlantikwall) en put 2 om 

zicht te krijgen op de grootte van de verspreiding van de kleilaag en het verloop van de 

verwachtte vondstlagen. 

Figuur 4.2 
Aanleg van put 3, op de voorgrond bouwpuin 
van de type 681 bunker.
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Put 3 meet 18 x 8 m en is verdiept tot maximaal 2,5 m +NAP, dat wil zeggen ca. 3,5 m 

beneden maaiveld. De resultaten van deze dwarssleuf leidde tot het verplaatsen van 

de proefsleuf-locatie circa 7 m richting de boulevard. 

Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek in de nieuwe proefsleuf (put 4) is de 

bovengrond afgegraven tot circa 1 m boven de bovenste cultuurlaag. Vervolgens 

is het vlak onder archeologisch toezicht verdiept tot in de top van het eerste 

bewoningsniveau. Uit dit tussenvlak zijn vondsten verzameld waarna in dunne vlakken 

verdiept is tot onder de cultuurlaag, het sporenniveau. Vanwege een milieukundige 

vervuiling moest de aanleg van vlak 1 halverwege worden gestaakt en zijn de 

bovenste twee aangetroffen cultuurlagen, onder begeleiding van een archeoloog en 

een milieukundige, verwijderd en gescheiden afgevoerd. Hierna kon het reguliere 

onderzoek worden voortgezet. In totaal zijn in put 4 vier vlakken aangelegd, waarvan 

de diepste op 1 m + NAP. Telkens is een tussenvlak aangelegd in de top van de 

cultuurlaag waaruit vondsten verzameld zijn. Hierna is verdiept naar het sporenniveau 

onder de cultuurlaag. Na de aanleg en documentatie van elk vlak is een waarderings-

document opgesteld die is voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na diens selectiebesluit 

is verdiept naar het volgende vlak.

Aangezien er geen behoudenswaardige resten zijn aangetroffen, heeft het proefsleu-

venonderzoek niet geleidt tot een definitieve opgraving. 

put vlak m2 vlakhoogte

1 1 68 2,7 m + NAP

2 1 518 4,7 – 5 m + NAP

  2 160 3,8 – 4 m + NAP

3 1 135 3,6 m + NAP

  2 135 4,2 m + NAP

4 1 400 2,7 – 3,1 m + NAP

  2 400 1,8- 2,1 m + NAP

  3 400 1,2 – 1,7 m + NAP

  4 400 1,0 – 1,1 m + NAP

totaal   2616

4.2 Werkwijze

Vlakaanleg
Het vlak is aangelegd met behulp van een rupskraan met een 2 m brede, gladde bak. 

Het vlak is telkens laagsgewijs verdiept, waarbij het vlak tussentijds steeds visueel en 

met een metaaldetector is geïnspecteerd op de aanwezigheid van vondsten. Vondsten 

zijn verzameld per cultuur- / bodemlaag en per vak van 4 x 5 m. Vondsten uit sporen 

zijn per spoor verzameld. 

Het archeologisch vlak is gefotografeerd en ingetekend met behulp van een robotic 

Total Station (rTS). Van alle putten zijn de putrand, vlakhoogten, sporen en de profielen 

in het Rijksdriehoeksnet (RD) ingemeten.

Spoor- en vondst documentatie
Er is slechts een beperkt aantal sporen aangetroffen: een viertal ondiepe mogelijke 

paalsporen en één kuil in het eerste vlak van put 4 zijn gecoupeerd en gefotografeerd 

en in dezelfde put zijn op vlak 4 - 32 houten palen aangetroffen. Deze konden vanwege 

veiligheidsredenen (grondwater) niet volledig worden vrijgelegd en verwijderd.

Tabel 4.1 
Aantal vierkante meter en vlakhoogte per put 
en vlak.
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De cultuurlagen en de versteviging rond de palenrij waren rijk aan vondstmateriaal, 

veelal puin, aardewerk, metaal, kachelslik, kolengruis, etc. In het veld is uit deze 

contexten een selectie van de vondsten verzameld (vooral grotere, diagnostische en 

dateerbare fragmenten). In de kuil geassocieerd met cultuurlaag 1 zijn twee metalen 

emmers met een omhulsel van vlechtwerk aangetroffen. Vanwege het vervuilde 

karakter van de cultuurlaag zijn de emmers niet verzameld. 

Profieldocumentatie
Gedurende het onderzoek naar de Atlantikwall is het noordelijke profiel van put 1 

opgeschaafd en gefotografeerd. Doel hiervan was voornamelijk het vaststellen van 

de begrenzing van de ingraafkuil van de muur. Bodemopbouw en geologie zijn in dit 

profiel niet beschreven.

Vanwege de eenvoudige en gelijkblijvende bodemopbouw zijn de profielen in 

put 2 beschreven middels profielkolommen van 1 m breed om de 20 m, van het 

oostelijke profiel. Het oostprofiel van put 4 is in het geheel gefotografeerd en 

getekend. Door de civieltechnische beperkingen (ontgraven onder veilig talud) zijn 

de profielen in gedeelten gedocumenteerd (per vlak). Het noordprofiel van put 3 is 

in zijn geheel vastgelegd en de onderste 2,5 m van het zuidelijke profiel van put 4 is 

gedocumenteerd. Om de verschillende profielen aan elkaar te kunnen koppelen zijn in 

elk profiel meetpunten ingemeten, welke ook op tekening zijn gezet.

Naast het documenteren van de profielen door middel van foto’s en tekeningen is met 

medewerking van de afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag een lakprofiel 

gemaakt van de onderste twee meter van het zuidprofiel van put 4.

De fysisch geograaf heeft het veldteam bijgestaan bij het beschrijven en interpreteren 

van de profielen. Daarnaast is de duingeoloog twee dagdelen in het veld aanwezig 

geweest om de ontwikkeling van het duinlandschap te bestuderen. 

Bemonstering
Er zijn in totaal 8 monsters verzameld. Vijf ervan betreffen textuurmonsters van de 

verschillende bodemlagen. Deze zijn genomen voor korrelgrootteanalyse, waarmee 

het herkomstmilieu van de afzettingen kan worden bepaald. Daarnaast zijn twee 

monsters ten behoeve van OSL-dateringsonderzoek genomen uit het zuidelijke profiel 

van put 4. Ook is een houten paal bemonsterd ten behoeve van dendrochronologisch 

onderzoek. Hoewel een meetreeks van de jaarringen kon worden opgesteld, heeft het 

onderzoek geen datering opgeleverd.24

4.3  Methodiek specialistisch onderzoek

4.3.1 Aardewerk

D.R. Stiller

Bij het onderzoek in kader van de kustversterking en parkeergarage zijn 194 

fragmenten gedetermineerd. Het betrof aardewerk (160 stuks) of pijpaarde (8 stuks), 

enkele fragmenten van faience/roodbakkend wandtegels of plavuizen (7 stuks) en glas 

(19 stuks). Bijna al het materiaal dateert uit de Nieuwe tijd. Er zijn drie fragmenten 

gezien die waarschijnlijk in de late middeleeuwen geplaatst kunnen worden. Het 

materiaal is gefragmenteerd, maar er zijn ook redelijk wat grote fragmenten, 

waaronder een praktisch complete steengoed fles. Verder is er nauwelijks sprake van 

verwering. 

24   RING Intern Rapport 2013037 (M. Domínguez Delmás).
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Het vondstmateriaal is gedetermineerd aan de hand van de werkwijze van het 

Deventer-systeem en bijbehorende publicaties. Vermeld moet worden dat de 

determinaties niet gekoppeld zijn aan de door de Stichting Promotie Archeologie (SPA) 

beheerde database van het Deventer-systeem vanwege de fragmentarische aard van 

de assemblage. Bij koppeling worden voorwerpen ter referentie opgenomen in de 

database en wordt de catalogus gecontroleerd. 

De werkwijze van het Deventer-systeem is dat fragmenten eerst op baksel, vervolgens 

vorm en als laatste type/volgnummer gedetermineerd worden.25 Wanneer een type of 

vorm niet aangegeven kan worden is men beperkt tot een determinatie op bakselvorm 

of zelfs alleen het baksel. De glasfragmenten zijn op een vergelijkbare wijze 

gedetermineerd. Voor de determinatie van de wandtegels en het pijpaarde is gebruik 

gemaakt van aanvullende literatuur.26 

Met betrekking tot dateringen moet opgemerkt worden dat baksel in eerste instantie 

voor de gehele looptijd gedateerd worden. Het komt echter ook vaak voor dat 

baksels een kortere periode populair waren en dus ook veel meer in het vondsten-

spectrum voorkomen. Daarvoor en daarna kan het materiaal binnen de looptijd 

voorkomen, maar dan in, soms zeer, geringe mate. Een voorbeeld is Nederlands 

majolica aardewerk dat vanaf 1475 tot en met recente perioden geproduceerd is en 

wordt. De hoogtij dagen zijn echter in de periode van het laatste kwart 16e en eerste 

kwart 17e eeuw met een kleine opleving in de 19e eeuw. Het is waarschijnlijker dat een 

majolica-scherf uit deze twee tijdsvlakken dateert dan de 15e of 20e eeuw. Een ander 

punt van aandacht is dat omlooptijd van objecten langer is dan de productieperiode. 

Bij dit onderzoek is dit een belangrijker factor om rekening mee te houden aangezien 

het hier om een zeer (sub)recente periode handelt. Zo is er industrieel aardewerk 

aangetroffen dat op basis van een fabrieksmerk op 5 jaar nauwkeurig gedateerd kan 

worden. Het is echter waarschijnlijk dat het keramiek nog gebruikt werd na het einde 

van de productie. De einddatering van een context zou dan ook enkele jaren moeten 

opschuiven. Van het keramiek zelf is dit echter niet of nauwelijks te achterhalen. Tenzij 

er ander aardewerk aanwezig is dat een sluitdatum waarschijnlijk maakt, moet een 

einddatering van vooral einde 19e, 20e eeuw met enige voorzichtigheid benaderd 

worden.27 

4.3.2 Bouwmateriaal

T. Vanderhoeven

Ten behoeve van het beantwoorden van bovenstaande onderzoeksvraag is het 

bouwmateriaal geanalyseerd. Hiertoe zijn de maten opgenomen en is gekeken naar 

afwerking, kleur (Munsell) en naar de hardheid (Mohs). De hardheid van het baksel 

is bepaald aan de hand van de schaal van Mohs.28 Voor de kleur van het baksel is de 

Munsell Soil Color Chart gebruikt.29 Tevens is gekeken naar mortelresten.

Hoewel er veranderingen te zien zijn in de maatvoering van bakstenen door de eeuwen 

heen, laat bouwmateriaal zich niet scherp te dateren. Verschillende maatvoeringen 

25  Bitter 2010.  Bitter 2010. 
26  Voor wandtegels is �orf 1972 gebruikt en voor het Pijpaarde Oostveen 2011. Voor wandtegels is �orf 1972 gebruikt en voor het Pijpaarde Oostveen 2011.
27  �en aparte opmerking moet gemaakt worden over de einddateringen van het (sub)recente  �en aparte opmerking moet gemaakt worden over de einddateringen van het (sub)recente 

vondstmateriaal. In het Deventer Systeem is het gebruikelijk een productiedatering tot in 
de sub-recente perioden tot 1950 door te laten lopen. Dit is echter een arbitraire grens en 
aangezien een deel van de aangetro�en structuren in de Tweede �ereldoorlog gedateerd 
kunnen worden is deze einddatering waar van toepassing achterwege gelaten om de con-
text dateringen niet te beïnvloeden.

28  Orton, Tylers & Vince 1993, 233. Orton, Tylers & Vince 1993, 233.
29  Munsell �olor �ompany 1954. Munsell �olor �ompany 1954.



24	 KustversterKIng KatwIjK

komen gelijktijdig voor en kunnen ook nog eens regionaal verschillen. Derhalve is niet 

gekeken naar losse fragmenten maar naar de ensembles uit de contexten. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek

5.1 Landschappelijke situatie ter hoogte van de parkeergarage

B. Jansen

Tijdens het verkennend - en karterend booronderzoek zijn ter hoogte van de geplande 

parkeergarage verschillende boringen gezet. Aan de hand van deze boringen wordt 

hier een beeld van de bodemopbouw ter plaatse geschetst. Fig. 5.1 geeft een 

drietal haakse profielen op de kust ter hoogte van de proefsleuf. De boringen zijn 

tot maximaal circa 5 m –NAP doorgezet. Aan de basis van het profiel bevinden zich 

afzettingen van het Oude Rijnestuarium, deze afzettingen worden afgedekt met een 

pakket Oud Duinzand, waarin verschillende bodems zijn aangetroffen. Het Oude 

duinzand is afgedekt met een meters dik pakket Jong Duinzand. 

Het Oude Rijnestuarium
Tot 3,5 a 1,5 m –NAP bestaan de afzettingen van het Oude Rijnestuarium uit gelaagd 

zand. De gelaagdheid bestaat zowel uit klei als detritus. In deze afzettingen zijn ook 

regelmatig stukken hout aangetroffen. Deze afzettingen zijn vermoedelijk gevormd in 

een intergetijdenmilieu. Op basis van het voorkomen van hout in deze afzettingen en 

het feit dat de afzettingen qua lithologische samenstelling overeenkomen met wat op 

het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg is aangetroffen is het waarschijnlijk dat 

ze zijn gevormd in een zoet tot brakwater getijdenmilieu.30 

De sterk gelaagde afzettingen zijn afgedekt met een pakket uiterst siltige tot zandige 

klei. In dit pakket is in verschillende boringen sprake van een vegetatiehorizont. Op 

basis van het ontbreken van gelaagdheid en de aanwezigheid van vegetatiehorizonten 

lijkt het sediment gevormd in een supragetijdenmilieu te betreffen. De dikte van dit 

pakket varieert tussen enkele decimeters en meer dan 1,5 m. Uit de boorresultaten lijkt 

ook sprake te zijn van geulsystemen behorende tot deze fase. Ter hoogte van boring 58 

(fig. 5.1) wordt een dergelijke geul verondersteld, echter door de grote diepte waarop 

dit landschap zich bevindt en de gehanteerde boordiepte in de karterende fase zijn 

deze geulen niet eenduidig te vervolgen. De top van de estuariene-afzettingen bevindt 

zich tussen 3,0 – 1,0 m –NAP. Hoewel er rekening gehouden dient te worden met een 

maximale foutmarge in de dieptes, bepaald op basis van de mechanische boringen, 

wordt dit landschap gezien de maximale ingreepdiepte van 1,0 m NAP niet bedreigd.

Oude Duinen
De estuariene afzettingen zijn afgedekt met Oude Duinzand. In de basis van het 

Oude Duinzand zijn meerder fases van bodemvorming aangetroffen. Vaak is er in de 

onderste decimeters sprake van één of meerdere veenlagen. Hoger in het pakket Oude 

Duinzand is af en toe een (licht) ontwikkelde A-horizont aangetroffen. In de top van het 

Oude Duinzand is geen sprake van een bodem. Het Oude Duinzand is matig tot zeer 

fijn en bevat doorgaans fijn schelpmateriaal. Op de overgang van het Oude naar het 

Jonge Duinzand is doorgaans sprake van een niveau met veel roestvlekken. De top van 

het Oude Duinzand varieert, ter hoogte van het zuidelijke deel van de beoogde locatie 

van de parkeergarage, tussen:  -2,5 m en 1,4 m NAP. Rekening houdend met een 

foutmarge in de dieptebepaling van maximaal 0,5 m bevindt de top van dit landschap 

zich tussen: -3,0 en 1,9 m NAP.

30  Tol & Jansen 2012. Tol & Jansen 2012.

5
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Jonge Duinen
Het Jonge Duinzand bestaat eveneens uit zeer fijn tot matig fijn zand. Ook in het Jonge 

Duinzand is sprake van schelpfragmenten. Het pakket Jong Duinzand is ter hoogte van 

de beoogde parkeergarage meer dan 6 m dik. 

In dit pakket zijn verschillende cultuur / afvallagen met materiaal van Katwijk aan Zee 

aangetroffen. Deze lagen zijn doorgaans donkerbruingrijs van kleur en bevatten veel 

kachelslik, kolengruis, glas, spijkers en aardewerk. De hoeveelheid aangetroffen cultuur 

/ afvallagen en de dikte ervan varieert sterk. De cultuur / afvallagen concentreren zich 

in de directe omgeving van het “Witte Kerkje”, het historisch centrum van Katwijk aan 

Zee.31 In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de inhoud en datering van deze lagen. 

In een aantal boringen met name in de kom van Katwijk is in het duinzand een pakket 

klei aangetroffen (fig. 5.1 & 5.2). Deze klei is na de storm van 1953, waarbij sprake is 

geweest van duinafslag, aangebracht om het duin tegen verdere erosie te beschermen. 

Deze kleilaag is na 1953 afgedekt geraakt met duinzand. Dit afdekkend pakket is 1,5 

tot meer dan 4 m dik (zie bijlage IVa).

5.2 Profielopbouw

B. Jansen

De proefsleuf (put 4) is aangelegd tot een diepte van 1,0 m + NAP. Zoals op basis van 

de boringen verwacht zijn de estuariene-afzettingen van de Oude Rijn noch de venige 

bodems in het Oude Duinzand in de proefsleuf aangetroffen. Vrijwel het volledige 

profiel omvat Jong Duinzand, alleen de onderste decimeters (circa tussen 1,3 en 1 m + 

NAP) bestaan uit Oud Duinzand. Dit Oude Duinzand, S5070 (fig. 5.3), betreft matig fijn 

zand met wat schelpfragmenten. Het zand is compact en er is sprake van relatief veel 

roestvlekken. De kleur van het zand is (grijs)geel en er is sprake van vrijwel horizontale 

gelaagdheid. Er zijn geen bodems aangetroffen. Naar boven gaat het Oude Duinzand 

abrupt over naar Jong Duinzand (S5060), hetgeen duidt op een erosiefase (fig. 5.4).

Tijdens het veldwerk was onduidelijk of het pakket onderin de proefsleuf Oud 

Duinzand betrof, of dat het bestond uit onverstoord Jong Duinzand dat, in 

tegenstelling tot het bovenliggende pakket (zie onder) niet geërodeerd is in perioden 

van kustafslag. Om hierover uitsluitsel te geven, en het pakket te dateren, zijn twee 

OSL monsters onderzocht.32 Eén monster (vnr. 46)33 uit de bovenste 15 cm van het 

Oud Duinzand, en een tweede monster (vnr. 48)34 uit de onderste 15 cm van het Jong 

Duinzand. Uit de analyse blijkt dat de top van het Oud Duinzand een datering van 682 

+ 69 jaar na Chr. heeft. Het monster uit het Jong Duinzand leverde een datering uit 

1845 + 11 na Chr. op.

Het Jonge Duinzand (S5060 en 5056) is lichter van kleur dan het Oude Duinzand en 

kenmerkt zich door een grotere hoeveelheid schelpmateriaal, de aanwezigheid van 

puinfragmenten en fragmenten aardewerk. Spoor 5060 betreft een maximaal 10 cm 

dikke laag direct boven het Oude Duinzand waarin, naast veel schelpen, aardewerk 

uit de 18e eeuw is aangetroffen. Hierboven ligt een circa 1,5 m dik pakket (S5056) 

dat, getuige het vondstmateriaal en de OSL datering, eind 18e – begin 19e eeuw is 

opgebracht. In S5056 is in het zuidelijke deel van de proefsleuf een palenrij uit de 18e 

eeuw aangetroffen.

31  Jansen 2012. Jansen 2012.
32  Zie bijlage VI voor het uitgebreide luminescentierapport. Zie bijlage VI voor het uitgebreide luminescentierapport.Zie bijlage VI voor het uitgebreide luminescentierapport.
33  N�L nummer: N�L-71113126 
34  N�L nummer: N�L-71113125 

Figuur 5.1 
Drie geologische profielen haaks op de kust. 
Zie voor de locatie van de profielen figuur 5.2. 
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Deze onderste lagen Jong Duinzand vertonen een schuine gelaagdheid richting zee 

(S5060 en 5056). Deze lagen zijn opgebouwd onder een afwisseling van afwisselend 

eolische en mariene invloed. Een dergelijke opbouw is typisch voor de hogere delen 

van het strand (zie ook paragraaf 5.3). 

Het Jonge Duinzand hierboven kenmerkt zich door het voorkomen van een grote 

variatie gelaagdheid hetgeen typisch is voor  eolische afzettingen (S5019, 5025, 5040, 

5046 t/m 5054, fig. 5.5). Deze grillige gelaagdheid is het resultaat van lokale erosie en 

sedimentatie in de Jonge Duinen. Als gevolg van de lokale erosie kunnen ontstaan de 

typische “zakken” in het profiel. 

Qua sedimentaire gelaagdheid, korrelgrootte en kleur zijn alle natuurlijk gevormde 

lagen in het Jong Duinpakket vrijwel identiek. De verschillende natuurlijke lagen 

Jong Duinzand worden gescheiden door drie cultuurlagen (S5020, 5030 en 5045) 

verband houden met historisch Katwijk aan Zee. Uit het oostprofiel van put 4 (fig. 

5.3) blijkt dat de cultuurlagen niet altijd door een laag schoon duinzand gescheiden 

zijn. Ook zijn niet overal alle drie de cultuurlagen aangetroffen. De cultuurlagen 

dateren van voor de sloop van de Atlantikwall in 1947. Een laag met grind en onder 

andere betonfragmenten die hier mee in verband staat is boven de cultuurlagen 

aangetroffen (S5017). Overeenkomstig het resultaat van de boringen is stratigrafisch 

boven de laag uit 1947 en gescheiden door een laag schoon duinzand een pakket klei 

aangetroffen dat aan de kustzijde duikt en dikker wordt (S5005). Dit betreft de klei die 

is aangebracht na de storm van 1953. De kleilaag is vanaf circa 13 m vanaf de huidige 

boulevard aanwezig en is vanaf dat punt 7,5 m breed (bijlage IV) richting het westen. 

Op het diepste punt ligt de klei op 2,8 m + NAP, het hoogste punt ligt op 5 m + NAP. 

Boven S5005 is nog een meters dik pakket Jong Duinzand aangetroffen. Dit pakket 

duinzand dateert daarmee van de afgelopen halve eeuw. 

Figuur 5.4 
Detailopname van de erosieve overgang van 
het Oude- naar het Jonge Duinzand, met 
daarin de locatie van de twee geanalyseerde 
OSL monsters. 
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Het proefsleufonderzoek heeft het bestaande beeld van de opbouw van de Jonge 

Duinen in hoofdlijnen bevestigd. Het beeld dat de in de boringen aangetroffen 

cultuurlagen hierin relatief jong zijn kan ook worden bevestigd. Deze dateren alle 

drie uit eind 18e tot begin 20e eeuw. Uit de resultaten van het proefsleufonderzoek 

blijkt daarnaast dat op de overgang van het Oude Duinzand naar het Jonge Duinzand, 

rond 1,0 m NAP sprake is van een hiaat van zo’n 1160 jaar. Op basis van het in de 

onderste lagen aangetroffen materiaal blijkt dat het totale pakket Jong Duinzand van 

de afgelopen twee/drie eeuwen dateert. Door het ontbreken van materiaal en een 

herkenbare cultuurlaag op de overgang naar het Oude Duinzand kon deze conclusie 

op basis van het karterend booronderzoek niet getrokken worden. Op basis van de 

lithologische beschrijving en de kleur lijkt de top van het Oude Duinzand zoals in de 

boringen herkend dezelfde laag te betreffen als het duinzand dat in de proefsleuf is 

aangetroffen. In de karterende boringen (58, 59 & 60) is de overgang naar het Oude 

Duinzand waargenomen op respectievelijk 0,9, 0,7 en 0,6 m +NAP. Deze waargenomen 

dieptes zijn 1 tot 3 decimeter lager dan hetgeen in de proefsleuf is waargenomen. Op 

basis van deze geringe steekproef kan worden gesteld dat de foutmarge van 0,5 m 

ruim genoeg is, en het lijkt er op dat de top van het Oude Duinzand in werkelijkheid 

iets hoger ligt dan op basis van de boringen werd verondersteld. 

Als deze waarnemingen worden geprojecteerd op de (gecallibreerde) boorgegevens35 

van het noordelijke deel van de parkeergarage (verkennende boringen: 67, 68, 69, 

73, 74 en 75) dan is duidelijk te zien dat de top van het Oude Duinzand dieper komt te 

liggen (fig. 5.6a en b).36

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat met de aanleg van de parkeergarage 

wellicht de top van het Oude Duinzand direct ten noorden van de proefsleuf (ter 

hoogte van boringen 67 van het RAAP onderzoek) bedreigd wordt, maar verder in 

noordelijke richting is dat niet meer het geval (ter illustratie de top van de Oude Duinen 

bevindt zich in boring 68 al op 0,24 m –NAP).

35  De boorgegevens zijn op basis van de profi elwaarnemingen in put 4 bijgesteld.  De boorgegevens zijn op basis van de profielwaarnemingen in put 4 bijgesteld. 
36  Diepte ligging van het Oude Duinzand in de verkennende boringen:  Diepte ligging van het Oude Duinzand in de verkennende boringen: 67: 0.79 m +NAP; 68: 

0.24 m –NAP, 69: 0.58 m –NAP; 73: 1.08 m –NAP; 74: 1.20 m –NAP en 75: 1.23 m –NAP.

Figuur 5.5 
Detail van het oostprofiel van put 4 met de 
typische grillige gelaagdheid van het Jonge 
Duinzand. Het grijs-gele zandpakket aan de 
basis van het profiel betreft mogelijk het 
Oude Duinzand.
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Figuur 5.6a 
geologisch geïnterpreteerd profiel parallel 
aan de kust ter hoogte van de geplande 
parkeergarage (zie voor locatie profiel fig. 
5.6b).

Figuur 5.6b 
Ligging van profiel A-A’ ter hoogte van 
de geplande parkeergarage met de 
locaties van de proefsleuven. 
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5.3 Lakprofiel

B. van der Valk met een bijdrage van Alessio Giardino

Inleiding
De profielopnamen geven relatief snel inzichten in de laagopeenvolging, maar weinig 

inzicht in het afzettingsmilieu in detail (strand, duin, storm-erosie) van de ontsloten 

zandige kustsedimenten. Om de analyse daarvan te vergemakkelijken is besloten een 

lakprofiel te maken aan de zuidelijke, kopse kant van put 4 (fig. 5.7). De diepte van het 

profiel is 1 m tot 3 m + NAP. Het profiel is vervaardigd met behulp van lak op aceton 

basis, met de vriendelijke hulp van de Dienst Archeologie, gemeente Den Haag door 

het beschikbaar stellen van lak en oplosmiddel. 

Het gehele profiel bestaat uit zand met frequent wisselende korrelgroottes. Er waren 

twee pakketten zand onderscheiden: een bovenste en een onderste pakket (zie voor de 

beide delen van het lakprofiel fig. 5.8 en 5.9).

Het bovenste pakket (S5056 en 5060, 3 – 1.3 m + NAP)
In het algemeen kan gezegd worden dat het geelbruine zand wat grover is dan het 

grijsbruine zand. De korrelgroottes liggen tussen 250 mµ en 150 mµ. De zandlagen 

bevatten variabele (maar nooit grote) hoeveelheden schelpen en schelpgruis en hier 

en daar artefacten (koolgruis, baksteenflinters, een enkele potscherf). Het schelpgruis 

en de schelpen komen wel bijna uitsluitend voor in de lagen met de wat grovere 

korrelgroottes. Het is belangrijk dit te weten, omdat het te maken heeft met het 

energie-niveau ten tijde van de afzetting van de betreffende laag.

Structuren (180 cm van het pakket opgenomen)

· Parallel gelamineerd/gelaagd

· Laaghoekig scheefgelaagd

· Ribbel gelaagdheid kleinschalig

· Verstoorde gelaagdheid

· Erosieve niveau’s

Het onderste pakket (S5070, 1.3 – 1 m + NAP)
Opmerkelijk is het voorkomen van een pakket relatief fijn zand aan de basis van het 

lakprofiel.

Figuur 5.7 
Het vervaardigen van het lakprofiel aan de 
zuidelijke kopse kant van de proefsleuf. 
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De onderkant van dit pakket wordt niet bereikt door het profiel. Er is echter een 

opmerkelijk verschil in pakking met het bovenliggende meer grovere zand: de pakking 

van het onderste pakket is veel dichter dan van het bovenste. Ook is de algemene 

korrelgrootte consistent fijner en beter gesorteerd dan van het pakket erboven. Er is 

nog een verschil: het afzettingsmilieu is ook anders als we kijken naar de structuren in 

het lakprofiel. Met name het hoge aandeel kleefribbelgelaagdheid is totaal anders: dat 

komt in het bovenste pakket helemaal niet voor, en domineert het onderste pakket.

Structuren (40 cm van het pakket opgenomen)

· Parallel gelamineerd/gelaagd

· Laaghoekig scheefgelaagd

· Ribbel gelaagdheid kleinschalig

· Kleefribbel gelaagdheid

· Erosieve niveau’s

Deelconclusies aan de hand van het lakprofiel (van oud naar jong)
Onderste pakket (Oud Duinzand): het onderste pakket is afgezet in vochtig tot nat 

eolisch milieu met de grondwaterstand vlak aan, of net onder het maaiveld, op enige 

afstand van een kust (in het algemeen: fijn en schoon zand zonder archeologica of 

grovere zandkorrels en heel weinig grof schelgruis). Te denken valt aan afzetting van 

Figuur 5.9 
In dit deel van het lakprofiel bevindt zich de scheiding 
tussen het Jong Duinzand in het bovenste pakket en het 
onderste pakket van Oud Duinzand, ongeveer op de lijn 
onderlangs de scherp afgetekende doorgaande laagjes 
(ca. 5 cm boven het roestig gekleurde laagje).

Figuur 5.8 
Lakprofiel �atwijk �ustversterking, bovenste 
deel. �r zijn ondanks de maar weinig wis-
selende korrelgroottes duidelijke lagen te 
onderscheiden. De grijze lagen bestaan uit 
fijner zand dan de bruine lagen. De grijze 
lagen zijn oude strandoppervlaktes bestaand 
uit aangewaaid zand, waarin veel verstorin-
gen zitten (=voetstappen van de 19e eeuwse 
�atwijkers). NB: de zee ligt links.
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windgeblazen zand achter een schoorwal, of tussen twee strandwalletjes in. De sterk 

dichtere pakking suggereert dit onderste pakket zware drukbelasting heeft ondergaan. 

Het bovenste pakket(Jong Duinzand) is een gestapelde hoogstrand afzetting (vlak 

gelaagd, hellend naar zee, top soms verstoord door voetstappen)/laag-eolische 

afzetting (hobbelige, zwierige gelaagdheid), afgewisseld met erosieve niveau’s ten 

tijde van stormen. De erosieve niveau’s kenmerken zich door de aanwezigheid van 

schelpen en ander grover materiaal. De schelpen liggen soms met de holle kant naar 

boven. Dat wil zeggen dat ze door de stormgolven hoog op het strand opgewerkt 

zijn en omgewipt door de swash. De fijnere zanden zijn strandoppervlaktes, veelal 

verstoord door voetstappen. Interessant was dat tussen de 19e eeuwse vondsten ook 

(delen van) oudere voorwerpen zaten (vroeg 17e eeuwse majolica, 18e eeuws Delfts). 

Deze fragmenten zijn veelal sterk afgesleten en afgerond en moeten dus al langere 

tijd door de branding heen en weer geschoven zijn op het strand voordat ze door de 

accumulerende kustafzettingen in het tweede en derde kwart van de 19e eeuw bedekt 

raakten.

Kustontwikkeling aan de hand van JARKUS bestanden en Kustviewer
In het onderstaande is aangegeven welke historische kustlijn-ontwikkeling de sectie 

8700 voor Katwijk aan Zee heeft gehad (fig. 5.10). 

morphological 
Period

Yearly morphological 
development

Total development 
morphological

Remarks

1857 - 1880 ~0 ~0 Periodical seaward and landward oscillati-
ons of the dune foot position of about 10 
m, due to a combination of storm events 
and sand dunes passing by at the excava-
tion location

1880 – 1990  ~+0.4 m�year ~+ 45 m

1990 - 2010  ~+ 1.25 m�year ~+ 25 m The increase seaward trend is related to 
the large nourishment works carried out 
mostly during the last 20 years

Tabel 5.1 
De kustlijn data geven aan dat er drie ver-
schillende perioden te onderscheiden zijn: 1) 
1857-1880: kustlijn min of meer stabiel met 
na-ijlende uitbouw van de duinvoet; 2) 1880-
1990: uitbouw van de duinvoet met 0.4 m�jaar; 
3) 1990-2010: uitbouw van de duinvoet van 
1.25m per jaar. Het laatste cijfer heeft ongetwi-
jfeld te maken met de uitvoering van het 
Basis�ustLijn suppletiebeleid sinds 1995.

Figuur 5.10 
Beeld uit de kustlijnviewer (Deltares�R�S-
�VL) op basis van Google Earth. Met de gele 
punaise wordt de locatie van de opgraving 
weergegeven. De zwarte lijn ten zuiden van 
de punaise is transect 8700 waarvoor de ber-
ekeningen zijn gemaakt, die ten grondslag 
liggen aan fig. 5.11. De samenvatting van de 
kustontwikkeling is hieronder weergegeven 
in tabel 5.1.
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Conclusies
Het lakprofiel bevindt zich deels in het Oude Duin (onderste pakket) en deels in Jonge 

Duin- en Strandafzettingen (bovenste pakket). De hiaat tussen beide pakketten is maar 

moeizaam herkenbaar. Het Oud Duin zand is afgezet in een beschermd strandwal-

milieu; de Jonge Duinen Strandzanden in een hoogstrand/laag duin milieu, met veel 

menselijke invloed (betreding, met achterlating van allerlei artefacten die zo al op een 

strand/duinvoet rondslingeren). De relatief jonge aanzanding van het bovenste pakket 

is goed gedocumenteerd in de jaarlijkse kustprofielopnames die in de loop van de 

laatste anderhalve eeuw (sinds 1857) door Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd. 

Figuur 5.11 
De ontwikkeling van de kustsectie 8700. 
Legenda: ML�=Positie Gem. Laagwaterlijn; 
MH�= Positie Gem. Hoogwaterlijn; 
DF=positie Duinvoet. Distance wrt RSP: 
afstand in relatie tot de Rijksstrandpaal = de 
oranje gekopte palen als vaste punten op de 
kust. �en positief cijfer geeft uitbouw aan. 
De wolken puntjes en de kruisjes geven de 
verschillende meetperioden aan: na 1965 is 
het JAR�US systeem opgezet. De blauwe lijn 
rechts in de grafiek geeft een suppletie aan, 
de uitslag van de lijn geeft aan hoeveel m3�m 
is neergelegd, in dit geval als een vooroever-
suppletie.
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Cultuurlagen & sporen

Tijdens het booronderzoek door RAAP zijn verschillende cultuurlagen aangeboord. 

Gedurende het proefsleuvenonderzoek zijn vier van deze cultuurlagen herkend. 

Tevens zijn op verschillende niveau’s sporen aangetroffen. De resultaten worden 

hier chronologisch besproken, dat wil zeggen stratigrafisch van boven (jongst) naar 

beneden (oudst). 

De resultaten van het onderzoek naar de Atlantikwall worden apart besproken in 

hoofdstuk 7.

Cultuurlaag 1
Cultuurlaag 1 (S5020) onderscheidt zich van de natuurlijke gelaagdheid door een 

donkerbruine tot donkergrijs/ zwarte kleur, humusaanrijking, een grote hoeveelheid 

kachelslik, kolengruis en vondstmateriaal in de vorm van aardewerk, glas, bouwpuin 

en metaal. Richting de boulevard is de cultuurlaag vergraven door de ingraafkuil van 

de Atlantikwall, het verloop buiten de grenzen van het onderzoeksgebied in zuidelijke 

richting is onbekend. In westelijke en noordelijke richting loopt de cultuurlaag uit 

binnen de grenzen van het onderzoeksgebied (fig. 5.3 & 6.1). Uit het profiel van de 

put 3 (fig. 6.1) blijkt dat het pakket vanaf het oosten richting het westen schuin naar 

beneden uitwigt. In de oostelijke helft van put 3 bevindt de bovenkant van cultuurlaag 

1 zich op een hoogte van 4,1 m + NAP en heeft het een dikte van 22 cm. Richting het 

westen wordt het pakket dunner en verdwijnt op een hoogte van 2,9 m + NAP. In noord 

en zuidelijke richting lijkt de hoogteligging van de cultuurlaag vrij constant. In put 4 

ligt de bovenkant van het pakket tussen 3,7 en 3,4 m en is de maximale dikte 32 cm (fig 

5.3). 

Op basis van het vondstmateriaal kan de cultuurlaag tussen 1892 en 1900 worden 

gedateerd. 

In associatie met cultuurlaag 1 zijn vijf sporen aangetroffen (fig. 6.2). De sporen 

bevonden zich direct onder de cultuurlaag en zijn opgevuld met hetzelfde, humeuze en 

donkere, sediment. In put 3 is een kuil gevonden met een diameter van 60 cm en een 

diepte van 50 cm. In de kuil zijn twee lege metalen emmers en een steengoed mine-

raalwaterfles aangetroffen. Tegen de zuidelijke begrenzing van put 4 is een rijtje van 

vier mogelijke paalsporen vrij gelegd. De sporen hebben een gelijke diepte van 15 cm, 

maar de begrenzing is enigszins onregelmatig. 

Cultuurlaag 2
Het karakter van cultuurlaag 2 (S5030) komt sterk overeen met die van cultuurlaag 

1: De kleur is donkergrijs tot zwart vanwege de grote hoeveelheid kachelslik en 

kolengruis, de laag is iets humeus en het vondstmateriaal komt qua aard, hoeveelheid 
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en datering overeen. Net als cultuurlaag 1 wigt cultuurlaag 2 vanuit het oosten naar het 

westen schuin naar beneden uit (fig. 6.1). In het oosten ligt de top op 3,5 m + NAP. Ter 

hoogte van put 4 komt cultuurlaag 2 samen met cultuurlaag 1 en vormt zo één pakket. 

In het oostprofiel van put 4 is dit samenkomen van deze twee cultuurlagen zichtbaar 

doordat ze af en toe van elkaar gescheiden zijn door een dunne schone zandlaag (circa 

10 cm dikte) (fig. 5.3 en 6.3). Cultuurlaag 2 loopt in noordelijke richting door tot aan 

het einde van put 4. Het betreft voor de laatste 30-40 meter een licht gekleurd niveau 

waarin nagenoeg geen vondstmateriaal meer aanwezig is. Naar het oosten toe wordt 

het pakket, net als cultuurlaag 1, onderbroken door de ingraafkuil van de Atlantikwall. 

Vanuit put 3 richting het zuiden is het verloop onbekend, omdat dit niet onderzocht is. 

De maximale dikte van cultuurlaag 2 (binnen de proefsleuf) bedraagt 70 cm. 

In het midden van put 4 komen cultuurlagen 1 en 2 samen en verdikken de cultuurlagen 

zich tot een pakket van tenminste 1,5 m. Het pakket ter hoogte van de verdikking is 

donkerder van kleur en bevat zeer veel kachelslik en kolengruis (fig. 6.4). De opbouw is 

gelaagd, in het vlak zijn cirkelvormige contouren zichtbaar van de verschillende lagen 

die worden aangesneden. Het pakket is te interpreteren als afvalhoop. In noord-zuid 

richting is de afvalhoop circa 15 m lang, de omvang in breedte minimaal 8 meter. 

In associatie met cultuurlaag 2 zijn geen grondsporen waargenomen. De cultuurlaag 

dateert eind 19e – begin 20e eeuw.

cultuurlaag 1

cultuurlaag 2

Figuur 6.3 
�ultuurlaag 1 & 2 in het oostprofiel van put 4. 

Figuur 6.4
 Doorsnede van de afvalhoop in het vlak en 
het oostprofiel van put 4.
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Cultuurlaag 3
Cultuurlaag 3 (spoor 5045) betreft een smalle band van 5 tot 10 cm dik die af en toe 

samen komt met de onderkant van cultuurlaag 2 en vervolgens weer gescheiden wordt 

door een schone stuiflaag (fig. 5.3). De top van de laag heeft een abrupte (erosieve) 

overgang naar de afdekkende lagen en is dus niet meer volledig intact. De cultuurlaag 

is in het meest zuidelijke deel van het onderzoeksgebied (ter hoogte van put 3) niet 

aangetroffen, maar is pas zichtbaar vanaf circa 10 m vanuit het zuiden van put 4. 

Richting het noorden is de laag tot het einde van de put waargenomen. Het verloop 

richting oostelijke en westelijke richting is onbekend. 

In tegenstelling tot cultuurlagen 1 en 2 bevatte deze laag geen kolengruis materiaal en 

heeft dan ook een lichtere (bruine) kleur. In noordelijke richting wordt de laag steeds 

schoner en lichter van kleur. Deze laag bevatte veel minder vondstmateriaal dan laag 1 

en 2. Dit materiaal dateert de cultuurlaag tussen 1800 en 1850.

Cultuurlaag 4
Direct onder cultuurlaag 3 bevind zich een ruim 1 m dik pakket zand (2,8 – 1,3 m + NAP, 

S5056). Het zand is gelaagd en afwisselend afgezet door wind en water. Verspreidt 

door het pakket zijn vondsten aangetroffen. Er is geen sprake van een cultuurlaag zoals 

bij laag 1 t/m 3, maar eerder lijkt er sprake van losse fragmenten afval die tijdens de 

vorming van het pakket in het pakket terecht zijn gekomen. Het overgrote deel van 

het vondstmateriaal dateert eind 18e - begin 19e eeuw. Er zijn echter ook drie scherven 

aangetroffen die in de late middeleeuwen dateren en een gesp uit de 14e of 15e eeuw. 

Dit oudere vondstmateriaal wordt als verspoeld zwerfafval geïnterpreteerd. Het pakket 

is in de gehele proefsleuf aangetroffen.

Onderin cultuurlaag 4, op circa 1,3 m + NAP is een rij van 32 houten palen aangetroffen 

(fig. 6.2 & 6.5). De rij is noordoost – zuidwest georiënteerd, parallel aan de kust. In het 

zuidelijk deel van de put maakt de rij echter een bocht richting zee. 

De palen zijn regelmatig geplaatst op een onderlinge afstand van 0,90 – 1,00 m, 

vierkant van vorm en hebben een doorsnede van circa 30 cm. Van één van de palen 

(spoor 5) is de houtsoort bepaald, het betreft grove den (Pinus sylvestris/ Pinus nigra).37 

De bovenste delen van de palen zijn niet geconserveerd, de overgebleven restanten zijn in 

de 18e eeuw met zand bedekt geraakt. Van één van de palen is een monster verzameld 

ten behoeve van jaarringen onderzoek. Helaas heeft dit geen datering opgeleverd.38 

Rond de top van de palen in het vlak was geen insteek zichtbaar. Tijdens het verdiepen 

naar 1 m + NAP, het diepste niveau, werd echter een ingraafkuil zichtbaar rond de 

palen van 40 cm tot 1 m breed. Hierin bevond zich een grote hoeveelheid puin en 

vondstmateriaal, wat vermoedelijk als versteviging van de paal gediend heeft. Het 

vondstmateriaal uit de kuil rond de palen wijst op een datering in waarschijnlijk de 18e 

eeuw.

6.1 Archiefonderzoek Katwijk

Tijdens het archeologisch onderzoek en de analyse van de resultaten bleef de 

herkomst van de palenrij en de ontstaansgeschiedenis van de cultuurlagen/afvallagen 

onduidelijk. Daarom is in overleg met het bevoegd gezag besloten een archiefonder-

zoek uit te voeren. Hiervoor zijn de volgende archieven geraadpleegd:

- Het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland (met dank aan de archivaris 

dhr. P. Schevenhoven)

37  Determinatie door M. Domínguez Delmás, RING. Determinatie door M. Domínguez Delmás, RING.
38   RING Intern Rapport 2013037 (M. Domínguez Delmás).
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- Het Archief van het Katwijks museum, met dank aan Kees van der Plas (vrijwilliger).

De resultaten van het archiefonderzoek staan hieronder beschreven.

Palenrij
Het bezoek aan het Katwijks museum kon geen duidelijkheid geven over de functie en 

datering van de palenrij. Het onderzoek in het archief van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland leverde meer informatie op. Als verklaring voor de palenrij werd op basis 

van beschikbare documenten eerst gedacht dat ze onderdeel uitmaakten van rietmat-

schuttingen of stuifblinden die kort na 1853 zijn geplaatst. Hieronder een deel uit het 

verslag van de archivaris van Hoogheemraadschap Rijnland: 

 “Beter was het om rietmatschuttingen aan te brengen, aan lichte palen, in 

de lengterichting op de kruin van de duinreep, waaruit op 7 à 8 meter afstand 

rechthoekig zeewaarts schuttingen van 4 meter lengte uitsprongen. Hierdoor 

werden een soort hokken gevormd, open naar de zeezijde. De opvang van zand, 

gevolgd door helmbeplanting zou gunstige resultaten opleveren.

 Uit het eerste jaarverslag van Rijnland, over 1858, blijkt dat er in de nabijheid 

van de dorpen Katwijk en Noordwijk stuifblinden stonden. Enkele jaren werd er 

melding van hun bestaan gemaakt in de jaarverslagen, daarna werden de verslagen 

beknopter en werd er niets meer over gezegd. Ik weet niet tot wanneer ze zijn 

blijven staan, maar eind 19de eeuw stonden ze er in Katwijk in ieder geval nog 

steeds. Tussen 1862 en 1893 klaagde het gemeentebestuur van Katwijk regelmatig 

over de stuifblinden, die juist zandophoping in het dorp zouden veroorzaken. 

De gemeente wilde dat ze verwijderd werden en dat er meer helm geplant zou 

worden. Rijnland wees dit steeds af; beplanting zou de opstuiving niet voorkomen.” 

Op basis van beschrijvingen in verbalen blijkt het echter om een relatief lichte 

constructie te gaan. De aangetroffen palen zijn echter (met een diameter van 20 cm) 

groot en zwaar gefundeerd waardoor deze verklaring in twijfel getrokken wordt. 

De archivaris (dhr. P. Schevenhoven) is samen met Lione du Piêd verder gegaan met 

zijn zoektocht. Uiteindelijk hebben zij vroeg 18e eeuwse documenten gevonden 

waaruit blijkt waar de palenrij onderdeel van uitmaakte. Hieronder staat een korte 

beschrijving van de meest relevante delen. Als bijlage V zijn foto’s van de originele 

documenten toegevoegd waarin meer details zijn te lezen.

1702
De eerste melding is een verslag uit juni 1702. Hierin wordt melding gemaakt van 

het plaatsen van een beschoeiing op het strand vóór het dorp Katwijk aan Zee. De 

beschoeiing is nodig omdat eind februari van dat jaar een storm een groot deel van de 

duinenrij heeft weggeslagen. 

De beschoeiing wordt op het strand zo dicht mogelijk tegen het dorp geplaatst en 

strekt zich uit langs het gehele dorp met een vleugel aan beide zijden. De beschoeiing 

bestond uit palen “van behoorlijke zwaarte” die licht achterover hellen. Tussen deze 

palen waren planken gemonteerd en vormde aldus de beschoeiing. De palen waren in 

de grond geankerd door puin rondom de basis aan te brengen. Daarnaast is sprake van 

het aanbrengen van zogenaamde “hoofden”:

Op enkele plaatsen (“de nodigste plaatsen” (voor de kerk, het gasthuis, de werf, ..) 

moeten driekante ?hoofden? gemaakt worden van de lichtste palen die de stijging van 

het water moeten beletten en het stuifzand tussen de hoofden moet vasthouden. 
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Het is onduidelijk wat er precies met hoofden bedoeld wordt, maar mogelijk betreft 

het palenrijen (van kleine palen) die het zand tegenhielden. In de documenten staat 

ook beschreven dat het zand tussen de hoofden moet worden aangeplant met 

strohelm om wegstuiven van het zand tegen te gaan. 

1704
In een verslag, opgesteld in februari 1704, wordt melding gemaakt van de conditie van 

de beschoeiing. De hoofden en vleugels hebben de stormen van december 1703 en 

januari 1704 goed doorstaan. Wel blijkt er zand onder de hoofden van de beschoeiing 

te zijn “gelekt” en vinden er herstelwerkzaamheden plaats.

1725
Vervolgens wordt pas in 1725 opnieuw melding gemaakt van de beschoeiing. Het gaat 

om een verslag waarin wordt gerefereerd aan de beschoeiing die in 1702 is geplaatst, 

die echter bij een zeer zware storm in 1714 is weggeslagen. Tijdens deze storm zijn 

naast de beschoeiing tevens vier (burger) huizen weggeslagen in Katwijk en bij 

Noordwijk is de vuurbaak verloren gegaan. In de beschrijvingen wordt geconcludeerd 

dat het plaatsen van de beschoeiing juist heeft bijgedragen aan de verwoesting van de 

huizen in plaats van dat deze erdoor werden beschermd.

1752
Een laatste melding met betrekking tot de beschoeiing staat in een document uit 1752 

waarin wordt aangehaald dat ongeveer 40 jaar geleden een beschoeiing is geplaatst 

wat een grote mislukking is gebleken. Uit het document blijkt ook dat de exacte locatie 

van de palen niet bekend is, waaruit geconcludeerd mag worden dat ze in 1752 al niet 

meer zichtbaar waren. 

Afvallagen en Gelaagdheid 
 Het bezoek aan het Katwijks museum gaf geen duidelijkheid over de palenrij. Wel is 

er een en ander duidelijk geworden over het gebruik van het strand in de 18e en 19e 

eeuw die mogelijk een verklaring kan zijn hoe de opbouw van het profiel tot stand is 

gekomen. 

Katwijk aan Zee heeft geen natuurlijke haven. Daarom werd het strand tot aan het 

eind van de 19e eeuw gebruikt om de vissersschepen aan land te trekken. Tot aan 

deze periode werden zogenaamde bomschepen gebruikt die met hun vlakke bodem 

eenvoudig, met mens en paardenkracht, op het strand konden worden getrokken. 

Deze bomschepen werden aan het eind van de 19e / begin van de 20e eeuw vervangen 

door loggers die niet meer op het strand konden worden getrokken. 

Het strand fungeerde lange tijd als haven en scheepswerf tegelijk, wat een deel van het 

aangetroffen vondstmateriaal kan verklaren. Hiernaast is er ook een grote hoeveelheid 

huisafval, kachelslik en kolengruis aangetroffen. Een eenduidige verklaring hiervoor 

is niet direct te geven en bestaat waarschijnlijk uit een combinatie van meerdere 

factoren: 

· Katwijk heeft altijd een vuurtoren gehad. Voor de uitvinding van elektriciteit 

werd een open vuur gebruikt als signaal op de vuurtoren. Het is mogelijk dat 

hiervoor kolen werden gebruikt of ander brandbaar materiaal. Het stookafval kan 

vervolgens op het strand gedumpt zijn.
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· In het archief van het museum zijn documenten aangetroffen waarin de bevolking 

toestemming kreeg afval te storten in het duin om gaten op te vullen die een 

bedreiging vormde voor de kustversterking. Door afval in de gaten te storten 

werden twee problemen opgelost: men was van het afval verlost en de gaten 

werden gedicht.

· Het Witte Kerkje raakte rond 1887 in onbruik. De kerk werd omgebouwd tot 

rederijschuur waar verschillende werkzaamheden werden uitgevoerd. Naast de 

kerk ontstond een zoutopslag en in de kerk werden verschillende ambachten 

uitgevoerd zoals nettenboeters en een kuipenmakerij. Voor het vervaardigen van 

kuipen is vuur nodig om de planken van de kuip rond te buigen. Het is niet duidelijk 

welke brandstof hiervoor gebruikt werd. Ongetwijfeld is dit de goedkoopste 

brandstof geweest en ligt het gebruik van steenkool voor de hand. De duinen voor 

de deur van de kerk zijn vermoedelijk in dat geval als dumplocatie gebruikt. 

Op schilderijen en foto’s uit de 18e en 19e eeuw gaat het strand onder een zwakke hoek 

over naar het toenmalige dorp en was geen sprake van een duinenrij. Deze ontwikkelt 

zich pas vanaf het begin van de 20e eeuw na de ingebruikname van de loggers. 

Beschouwing
Op basis van deze gegevens kan een beeld gevormd worden van de ontwikkeling van 

het profiel: het strand van Katwijk aan Zee wordt van oudsher gebruikt om schepen 

in veiligheid te brengen, lading te lossen en onderhoud te plegen. Het strand wordt 

intensief gebruikt en een hoge duinenrij heeft niet de voorkeur van de gebruikers in 

verband met de aan en afvoer van allerlei goederen. Het strand inclusief de duinenrij 

heeft in deze tijd dan ook meer het aanzicht van een scheepshelling. 

Tijdens hevige stormen wordt een groot deel van het strand weggeslagen en in 1702 

 Figuur 6.5 
Deel van de palenrij in put 4. 
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wordt besloten een beschoeiing aan te leggen om het dorp te beschermen. Deze 

weerstaat de eerste stormen maar in 1714 wordt het geheel opgeslokt door de zee, 

inclusief enkele huizen, met uitzondering van de onderkanten van de palen. Deze 

storm heeft zeer veel zand van het toenmalige loopoppervlak (met daarin vondsten 

etc.) afgeslagen. Het betreft niet alleen het Jong Duinzand maar ook de top van het 

Oud Duinzand zoals het profiel heeft laten zien. 

Het strand blijft in de 18e en 19e eeuw in gebruik als scheepshelling. Wel worden in 

deze tijd allerlei pogingen ondernomen de kust te versterken (aanplant van helmgras 

en rietschermen). Uit de archiefstukken blijkt dit een continue strijd te zijn tussen 

de vissers, die de duinenrij zo laag mogelijk willen houden en het hoogheemraad-

schap en de gemeente, die het dorp juist willen beschermen met wat hogere duinen. 

Tijdens stormen zal geregeld afslag hebben plaatsgevonden (in het aangelegde profiel 

herkenbaar aan de hand van scherpe laagovergangen) waarna er weer een periode 

van rust/gebruik en aanvulling (van zand) is geweest (in het profiel zichtbaar als 

cultuurlagen).

Aan het eind van de 19e eeuw komt met de introductie van de kotters (die de 

bomschepen vervingen) een eind aan deze strijd en is een hoger duin ontstaan. Tijdens 

verschillende stormen, de stormvloed van 1953 de meest bekende, werden geregeld 

delen van het duin weggeslagen en vervolgens weer op natuurlijke wijze39 en soms 

menselijk ingrijpen40 aangevuld. 

39  In korte tijd worden door wind en water duinen opgeworpen. In korte tijd worden door wind en water duinen opgeworpen.
40  Het plaatsen van rietmatten en helmgras en het aanbrengen van een dik kleipakket na de  Het plaatsen van rietmatten en helmgras en het aanbrengen van een dik kleipakket na de 

storm van 1953.

Figuur 6.6 
De bovenkant van één van de houten palen 
uit de palenrij in vlak 4 (spoor 5). 
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Onderzoek Atlantikwall

A.V.A.J. Bosman

7.1 Inleiding

Voorafgaand aan het onderhavig onderzoek is een bureauonderzoek uitgevoerd waarin 

een waardering van de antitankmuur is uitgesproken.41 Het onderwerp van de huidige 

fysieke toestand moest hierbij noodzakelijkerwijs achterwege blijven, aangezien 

deze onder maaiveld lag. Uitspraken hierover zijn pas mogelijk door middel van een 

veldopname, in dit geval een opgraving. Uiteindelijk zal het moeten leiden tot een 

integraal advies over wat met de resten van de tankmuur, zoals het object gebruikelijk 

in de literatuur genoemd wordt,42 zal moeten gebeuren. Het onderwerp is zo veel 

mogelijk afgebakend tot het object zelf. De historische context van de tankmuur 

gedurende de periode 1940-1945 is uitgebreid in het bureauonderzoek ter sprake 

gebracht en zal hier niet worden herhaald. Wanneer in dit rapport gesproken wordt 

over de tankmuur, dan wordt die langs de Boulevard van Katwijk aan Zee bedoeld. 

Indien een andere ter sprake komt dan wordt dit expliciet vermeld.

Het doel van het onderzoek naar de antitankmuur is het opstellen van een 

gespecificeerd archeologisch (inclusief  bouwhistorisch) beeld van de tankmuur in het 

plangebied, en dit te vertalen naar een waardestelling ten behoeve van het beleid. In 

het aan dit onderzoek ten grondslag liggende Programma van Eisen is meer specifiek 

het doel geformuleerd als: vaststellen van de ligging van de tankmuur en bijbehorende 

kuil(en) en bepalen of er geassocieerde vondsten en/of sporen aanwezig zijn.

Vraagafbakening
Het onderwerp is zowel een archeologisch als een cultuurhistorisch object en daardoor 

is het van belang om vanuit beide invalshoeken het object te benaderen en te 

waarderen. De context is eerder in kaart gebracht. Hierbij stond de vraag centraal of 

er aan WOII gerelateerde objecten in of bij het plangebied aanwezig zijn (mitrailleurs-

posten, stellingen, bunkers, etc.). Die vraag kon positief worden beantwoord door aan 

te tonen dat de tankmuur een integraal onderdeel is van de Stützpunkt Gruppe Katwijk 

(St.P.Gr. Katwijk).

In dit onderzoek is het onderwerp conform de vraag van de opdrachtgever afgebakend 

tot het objectcomplex de tankmuur (de zwarte verticale lijn in fig. 7.1), alsook 

aanverwante gerelateerde zaken in de directe omgeving binnen het plangebied. 

De tankmuur behoort tot Baupunkt 181, en het betreffende deel valt binnen 

Widerstandsnest 60H. Deze stelling bestond naast de tankmuur tevens uit twee delen, 

gescheiden door deze muur. Het westelijke deel lag aan de zeekant, op de rand van het 

strand. Hier waren vier bunkers met een dakdikte van meer dan 2 m gesitueerd. Het 

waren de volgende typen: een 501 en een 502 woonbunker, een 667 geschutsbunker 

en een 681 bunker voor een zware mitrailleur. Aan beide gevechtsbunkers was een 

Tobruk43 vast gebouwd. 

De woonbunkers boden plaats aan ca. 30 man. De bunkers waren onderling verbonden 

met gangetjes, die verder leidden naar de Tobruks en de opslagplaatsen. De twee 

41  Bosman 2011c. Bosman 2011c.
42  De term is afgeleid van het Duitse  De term is afgeleid van het Duitse Panzermauer.
43  Bosman 2011c, 29. Bosman 2011c, 29.
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bunkers met geschut of zware mitrailleur lagen iets vooruitgeschoven.

Aan de oostelijke kant van de tankmuur bevond zich het andere gedeelte van de 

stelling. Dit waren kleine werken die onderling met gemetselde gangen verbonden 

waren. Vanuit deze gangen liepen zijgangen naar de muur, waar met een trap naar 

boven geklommen kon worden. Verder waren er houten trappen tegen de tankmuur 

aan gezet om over de muur te kunnen komen. Dit was noodzakelijk omdat er maar 

twee doorgangen waren door de tankmuur aan de boulevard: één vlak bij het 

noordelijke einde van de muur en één bij het Zeehospitium. Deze doorgangen waren 

zo smal dat ze slechts toegang boden tot één man tegelijk. Vanaf deze stelling tot aan 

de uitwateringsluizen ten westen van de tankmuur lag een mijnenveld.

Figuur 7.1 
�iderstandsnest 60H, Baupunkt 181 in teken-
ing en luchtfoto.

Figuur 7.2 
Tankmuur met houten trappen, rechts daarvan 
de openingen van het onderaardse gangens-
telsel. Links van de tankmuur is de verhoging 
van de mitrailleurbunker type 681 zichtbaar.
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Alleen de tankmuur zal in het huidige bouwplan voor de parkeergarage worden 

aangesneden, en is daarmee onderwerp van onderzoek. Daarnaast is zeker dat vrijwel 

alle delen van deze stelling inclusief het mijnenveld ten westen van de tankmuur 

inmiddels zijn gesloopt en/of verwijderd. De kans op het aantreffen van elementen in 

situ wordt laag geacht, in tegenstelling tot resten van de tankmuur die bewust onder 

het duinzand zijn begraven.

Alle onderdelen van de waardering (conform KNA 3.2 en cultuurhistorische criteria) 

worden onderbouwd behandeld. Uiteraard moeten ook de andere waarderingspunten 

van de KNA behandeld worden.

De zeldzaamheid en ensemblewaarde zijn de belangrijkste elementen van 

de waardering. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk te bewaren van het 

oorlogserfgoed, maar dit moet wel onderbouwd kunnen worden. Deze elementen 

zijn in het bureauonderzoek uitgebreid ter sprake geweest, en kunnen op basis van 

de bevindingen te velde wel worden aangescherpt. In ieder geval zijn nu concrete 

uitspraken mogelijk over de fysieke conditie en het uiterlijk van de tankmuur. Tevens is 

nu duidelijk in welke staat overige restanten van het Stützpunkt verkeren.

Onderwerpen
Het voorliggende document is een rapport en een waardering, met bijbehorend advies 

en aanbevelingen. De globale inhoud van de rapportage is puntsgewijs als volgt:

- 1) Beschrijving van het object en gerelateerde sporen in de nabijheid daarvan;

- 2) Beschrijving van de aanvullende gegevens van belang voor de waarderingscrite-

ria;

- 3) Waardering op basis van de KNA 3.2 tabel ‘waardering vindplaatsen’. Deze 

waardering wordt in brede cultuurhistorische zin opgepakt en zal leiden tot 

aanbevelingen inzake bijvoorbeeld behoud, en eventueel aanvullend onderzoek 

indien lacunes in kennis worden geconstateerd.

7.2 Resultaten

7.2.1 Inleiding

In het in 2011 uitgevoerde bureauonderzoek is de verwachting voor het aantreffen 

van resten uit WOII beschreven. Hierin is duidelijk naar voren gekomen dat in het 

plangebied resten zijn te verwachten van de tankmuur die tussen 1943 en 1945 als 

westelijke bescherming van de St.P.Gr. Katwijk is aangelegd. In fig. 7.1 zijn de andere 

delen van de stelling Widerstandstnest 60H ter hoogte van het “Witte Kerkje” kort 

gememoreerd.

Na de bevrijding in 1945 is aan de strandzijde voor de tankmuur een gat gegraven, 

waardoor deze in delen brak en op de kop naar beneden is getuimeld. De tankmuur 

staat dus niet meer op de originele positie. De restanten van de tankmuur van dit deel 

van de Atlantikwall zijn gewaardeerd als ‘behoudenswaardig’.

7.2.2 Maten en positie van de tankmuur

De opgraving van de tankmuur ligt in de zuidoosthoek van de geplande parkeergarage. 

Dit punt ligt iets ten noordwesten tegenover het “Witte Kerkje” (Boulevard 109).
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Een deel van de tankmuur is over een lengte van maximaal 12,50 m ter hoogte van 

de fundatie blootgelegd. Deze fundatie bevindt zich ca. 1 m onder het niveau van de 

boulevard. Vanwege het naar beneden verjongende talud is van de nu onderliggende, 

maar oorspronkelijk boven de fundatie uitkomende delen respectievelijk 80 en 100 cm 

minder blootgelegd aan de noordzijde, en heeft daarmee een lengte tussen 11,50 en 

11,70 m.

Er is een doorlopende haakse breuk aanwezig, maar de twee muurdelen liggen strak 

tegen elkaar aan, en zijn nauwelijks van elkaar verschoven. 

De muur ligt gekanteld naar de zee toe onder een helling van ca. 45 graden. Hierdoor 

is de oostelijke zijde van de tankmuur boven komen te liggen. De muur heeft een 

gefacetteerd profiel, van onder naar boven: twee rechthoekige verspringingen 

en een ronde top. Het onderste rechthoekige niveau is als fundering volledig 

ondergronds geweest. Het is 60 cm hoog en springt 19 tot 21 cm uit. Het rechthoekige 

niveau daarboven heeft dienst gedaan als vuurbank. Dit is een ‘opstap’ waarop 

geweerschutters konden staan op een hoogte dat ze beveiligd waren door de betonnen 

muur voor zich, die tevens hoog genoeg was om hun geweer op te kunnen leggen en 

vuur af te kunnen geven. De vuurbank is 74 cm hoog. De breedte varieert tussen 35 en 

36 cm.

Figuur 7.3
Grens van het bouwplan (zwart) met tank-
muur binnen (groen) en buiten (rood) de 
parkeergarage.

Figuur 7.4 
De blootgelegde delen van de tankmuur, 
rechts het ��itte �erkje�.
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Het bovenste, aan de top afgeronde, deel is ca. 110 cm hoog. De totale hoogte van de 

tankmuur ter plaatse van de opname is derhalve ca. 2,44 m. Dit stemt overeen met de 

hoogte die in diverse bronnen wordt genoemd: 2,50 m.

De breedte van de muur als geheel is niet bekend aangezien deze niet volledig is 

blootgelegd.

In het noordprofiel is de insteek gevonden van de kuil die door de dragline is gegraven 

om de tankmuur in te laten vallen. Er is duidelijk door enkele sterk humeuze bewo-

Figuur 7.5 
Het gefacetteerde profiel van de tankmuur.

Figuur 7.6 
De insteek van de kuil, rechts naast de jalon.
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ningsniveaus gegraven. In de vulling van de kuil na het neerstorten van de tankmuur 

is afval uit deze oudere lagen vermengd met recenter materiaal (pré 1945), zoals 

aardewerk, glas, emaille vaatwerk en ijzeren pijpen terechtgekomen. Op één fragment 

prikkeldraad na zijn geen vondsten geborgen die expliciet tot oorlogserfgoed gerekend 

kunnen worden.44 In de derde sleuf, iets ten noorden van de zuidelijke werkput, is de 

insteek van de kuil ook aangesneden. Hierin is opvallend dat zich ter plaatse een grote 

hoeveelheid grind in het profiel van de kuil bevond. Dit grind is als horizont verder naar 

het westen te volgen.

Ook is tijdens het ontgraven en in het profiel op enkele plaatsen de aanwezigheid van 

stoeptegels geconstateerd. Deze hebben een grijze basis en rood oppervlak. Mogelijk 

zijn deze afkomstig van het naast de Boulevard gelegen trottoir, dat bij de bouw en 

daarna de sloop van de tankmuur verdwenen is. Tevens is in het westelijk deel van 

deze sleuf bouwpuin aangetroffen, bestaande uit brokken beton, betonijzer, nog in 

metselverband verkerende grijze bakstenen en overig ijzer, waaronder een fragment 

rails. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier resten van de schuin ten noorden 

van de kerk voor de tankmuur liggende mitrailleurbunker van het type 681, één van 

de elementen in Widerstandsnest 60H. Het is bekend dat deze voor het verdwijnen 

van de tankmuur al zijn gesloopt. Afgezien van een vlakke plaat met ijzeren greep zijn 

hiertussen geen herkenbare elementen aanwezig.

7.2.3 Bekisting van de tankmuur

Direct ten noorden van de breuk in het opgegraven deel van de tankmuur is een 

opname gemaakt van de bekisting. De opbouw is gemaakt op een vlakke bodemlaag, 

die onregelmatig is gevormd als gevolg van het storten van het beton op de bodem 

van het cunet. Het cunet lijkt in eerste instantie gevuld met grind. Het is echter ook 

mogelijk dat deze stenen al in het mengsel zaten en tijdens het gieten en voor het 

zetten van het beton naar beneden gezakt zijn, waardoor hier een concentratie 

ontstond. De rand van de onderste fundatielaag is iets breder. Dit is veroorzaakt 

door uitlopen van vloeibaar beton onder de bekisting door. De bekisting bestond uit 

horizontaal geplaatste planken van verschillende breedten.

Het onderste deel, de fundatie, had een bekisting van vier planken boven elkaar. Van 

onder naar boven zijn deze 7, 9, 17 en 22 cm breed. In de breuk is een rechthoekige 

grijze steen te zien. Dit kan er op wijzen dat voor het gieten van het beton een serie 

stenen is geplaatst, die daarna ingekapseld zijn geraakt.

De vuurbank heeft evenzo een bekisting van vier planken. Deze zijn 14, 10, 17 en 22 cm 

breed. Hierop ligt een laag aangesmeerd beton. Hiermee is de vuurbank van een vlak 

oppervlak voorzien. De dikte van deze laag varieert van 3 tot 9 cm.

Het bovenste deel bestaat uit een verticaal en een afgerond deel. Het verticale deel 

is bekist met drie planken van 15, 16 en 16 cm breed. Het afgeronde deel bestaat uit 

een bekisting van elf planken. Deze zijn vooral smal en 6 cm breed. Alleen de tweede 

plank van onder is 8 cm breed. Het opengelegde stuk is te kort geweest om te kunnen 

bepalen of planken (meerdere malen) zijn hergebruikt om de bekisting op te bouwen. 

De ronde top van de tankmuur is extra aangesmeerd met beton. Gestuukt pleister is 

overigens op meer plaatsen aanwezig. Er is in het bovenste ronde deel een verticaal 

stuk aangesmeerd. Mogelijk om een gat of breuk te dichten. Opmerkelijk is dat een 

aantal horizontale ruwe stukken niet zijn aangesmeerd. Deze liggen steevast ter 

hoogte waar in het bovenste deel het verticale in het afgeronde deel overgaat. 

44  �en fragment hout heeft de vorm van een geweerkolf, maar is waarschijnlijk drijfhout. �en fragment hout heeft de vorm van een geweerkolf, maar is waarschijnlijk drijfhout.

Figuur 7.7 
Tegel op het met grind gemarkeerde 
sloopniveau van de tankmuur in het noord-
profiel van de derde sleuf.

Figuur 7.8 
Puin van de gesloopte bunker type 681.
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In het noordelijke muurfragment is in het fundament en in de vuurbank de 

volledige lengte van de planken bewaard gebleven. Opmerkelijk is dat deze planken 

verspringend ten opzichte van elkaar liggen. In het fundament zijn de planken 3,70 m 

lang. In de vuurbank 3,50 m. 

7.2.4 Constructie van de tankmuur

Uit de muur steken op enkele plekken ijzeren delen uit het beton. Dit blijken bij nadere 

beschouwing ijzeren draadnagels die met de punt naar buiten steken. Ze maken geen 

deel uit van de wapening. In sommige gevallen zijn deze verbogen naar het beton toe. 

Waarschijnlijk betreft het spijkers uit het hout van de bekisting. Dit kan een aanwijzing 

zijn dat voor het maken van bekistingen secundair gebruikt hout ingezet is. Met name 

in de vuurbank en in de top zijn deze spijkers duidelijk aanwezig (fig. 7.9).

In zowel het bovenste deel als in de vuurbank zijn op regelmatige afstand ronde 

stucwerk plekken aanwezig. Minstens zeven stuks zijn per laag aanwezig in het hier 

blootgelegde deel van de tankmuur. Deze liggen op 1,50 tot 1,55 m uit elkaar. In de 

bovenste laag liggen ze op ca. 25 cm boven de rand van de vuurbank. In de vuurbank 

liggen ze ongeveer op dezelfde hoogte boven de fundatie: 25 tot 30 cm. De diameter 

van de plekken is gemiddeld 15 cm. Waarschijnlijk betreft het hier apart gestuukte 

plekken waar de horizontale wapening, die dwars op de tankmuur was aangelegd, na 

het gieten van de betonnen constructie doordrong tot aan het oppervlak.

7.2.5 Camouflage van de tankmuur

Na het blootleggen is duidelijk dat de oorspronkelijke camouflage beschildering 

zich nog op het beton van de tankmuur bevindt. De fundatie is niet beschilderd, het 

onderste deel van de vuurbank evenmin. Blijkbaar lag hier destijds het maaiveld. 

Ongeveer de onderste plank van de vuurbank, en op sommige plaatsen iets meer, is 

vrij van verf gebleven. Deze zone is daarmee 7 tot ca. 10 cm breed en is licht golvend. 

Men zal bij het schilderen het maaiveld hebben gevolgd, dat als gevolg van stuifzand 

geaccidenteerd kan zijn geweest.

De waarneembare kleuren zijn (zand) geel, zachtroze en groen. De laatste kleur 

is echter spaarzaam toegepast, en vooral als stippen aangebracht. Bij nadere 

beschouwing blijkt dat er een schakering is van lichtgroen met een donkergroene rand. 

Vermoedelijk gaat het om een bladerpatroon. 

Figuur 7.9 
Omgeslagen spijkerpunt uit de bekisting van 
de tankmuur.

Figuur 7.10 
Aanduiding van de positie van de gestucte 
vlekken in bovenste deel (geel) en vuurbank 
(oranje).
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De vuurbank is voornamelijk roze, met in het zuidelijke deel enkele gele vlekken. De 

ronde top vooral zandkleurig, echter met roze vlekken en zoals hierboven aangegeven 

enkele spaarzame groene vlekken. Op sommige stukken zijn grotere delen roze 

geverfd. Die komen qua locatie deels overeen met de groene vlekken. Het is de 

vraag of oorspronkelijk roze verf is gebruikt. Het is niet onmogelijk, zoals blijkt uit 

voorbeelden van Duitse camouflage uit Noord-Afrika. Waarschijnlijk zal het rood/bruin 

zijn geweest dat in de loop der tijd iets is vervaagd. Het is niet duidelijk of slechts twee 

kleine stukken groen zijn geweest. Bij simuleren van bomen of bosschages zullen er 

meer zijn geweest. Ook deze kunnen zijn vervaagd.

7.2.6 Fysieke conditie van de tankmuur

Het beton is hard en in zeer goede staat, afgezien van de verticale breuk ter plaatse 

van de opgraving. Op enkele plekken is het aangebrachte stucwerk van het oppervlak 

afgebroken. Het is niet duidelijk of dit tijdens de opgraving is gebeurd.

Figuur 7.11 
De kleuren op het oppervlak van de 
tankmuur.

Figuur 7.12 
Locaties van groene vlekken.
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De sterkte van de muur maakt het mogelijk dat een deel geborgen kan worden en kan 

worden hergebruikt als bijvoorbeeld monument. Wel dient in dat geval onderzocht 

te worden of de originele verf te behouden is.45 De verwachting is dat deze door 

weersinvloeden en zonlicht schade zal oplopen of vervagen.

In het plangebied is een voorgenomen ontgraving in verband met de aanleg van de 

ondergrondse parkeergarage in het duin. De consequentie van deze ingreep is dat de 

aanwezige archeologische en bouwhistorische resten in de weg liggen en vervolgens 

zullen worden aangetast of vernietigd, tenzij ze ex situ worden behouden. De staat van 

het beton is ruim voldoende om iets dergelijks te realiseren.

7.2.7 Vergelijking met bronnenmateriaal

Nu de opgegraven gegevens zijn gepresenteerd is het mogelijk deze te vergelijken met 

wat uit bronnen en archieven bekend is over het type tankmuur en meer specifiek deze 

locatie.

Typologie
Zoals in het bureauonderzoek is beschreven, is aanvankelijk een reeks van obstakels 

geplaatst in de vorm van schuin ingelaten ijzeren balken. Deze zogenaamde asperges 

werden als niet afdoende beschouwd en zijn vanaf 1943 vervangen door de aanleg 

van een antitankmuur. Voor Panzermauer gebruikten de Duitsers een reeks van 

verschillende typen. 

Zelfs binnen bepaalde stellingen kon de vorm verschillen. Al eerder is in het 

bureauonderzoek aangegeven dat de tankmuur aan de Boulevard van Katwijk anders 

van vorm is dan die door het duin tussen Katwijk en Wassenaar landinwaarts loopt. 

Waar de muur aan de Boulevard een ronde top heeft, is de landinwaarts gelegen 

muur voorzien van een vlakke top waarop her en der rondingen zijn aangebracht die 

geaccidenteerde duinen simuleren. 

Eenzelfde fenomeen vinden we bij de St.P.Gr. Scheveningen iets ten zuiden van 

Katwijk. Hier is maar liefst sprake van zes verschillende hoofdtypen en enkele 

subtypen.

Qua doorsnede lijken de typen D.13 en K.65 op de tankmuur van Katwijk aan Zee. Bij 

D.13 is ook sprake van een doorlopende vuurbank aan de binnenzijde van de muur. Bij 

K.65 is sprake van afzonderlijke nissen die door een trap van draadijzer bereikt kunnen 

45  Van de verf zijn monsters genomen ten behoeve van een dergelijke analyse. Van de verf zijn monsters genomen ten behoeve van een dergelijke analyse.

Figuur 7.13 
Verschillende typen tankmuur, met aanduid-
ing van de richting waar de vijand vandaan 
komt (pijl).
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worden. Vanuit de nissen was er waarnemingsmogelijkheid door de Duitsers. Volgens 

informatie uit het Katwijks Museum zou in de Katwijkse tankmuur op enkele plaatsen 

ook sprake zijn van dergelijke nissen. In het opgegraven deel zijn deze echter niet 

aangetroffen. 

De tankmuur van Katwijk lijkt op de muur die in Noordwijk is aangelegd. Echter het 

profiel in Noordwijk vertoont zelden een vuurbank. Ook lijkt de fundering dieper te zijn 

aangelegd.

Figuur 7.14 
Landinwaarts gelegen tankmuur tussen 
�atwijk en �assenaar.

Figuur 7.15 
Profielen van de tankmuurtypen bij 
Scheveningen.
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Foto documentatie
Foto’s zijn ruim voorhanden vanwege de locatie van het opgegraven deel pal voor 

de Witte Kerk. Deze kerk is een markant en goed herkenbaar punt in het landschap. 

Verder is de kerk ook als symbool op te vatten voor de onverzettelijke Vaderlander. 

Gedurende WOII heeft de Duitse Ortskommandant opdracht gegeven om de kerktoren 

af te breken. Echter de aannemer Firma P. van Duyvenbode die deze klus heeft 

uitgevoerd, heeft zijn opdracht iets ruimer uitgelegd. De kerk werd op 14 december 

1942 tot dakhoogte ‘onthoofd’. Hij hield daarbij de dakhoogte van de kerk aan en 

niet, wat eigenlijk het bevel was, de veel lagere dakhoogte van de omliggende huizen. 

Het had geen toren meer, maar het gebouw was in ieder geval gered. Het interieur, 

waaronder het orgel, was daarvoor al veiliggesteld. Mogelijk is deze actie voor de 

Duitsers voldoende geweest. De kerktoren kon niet meer als baken worden gebruikt 

voor richting- of positiebepaling vanaf zee. In 1952 is er opnieuw een toren op de kerk 

gebouwd.

In juni 1943 volgde een bevel dat langs de kust een strook van 150 meter gesloopt 

moest worden. De helft van deze ca. 450 huizen stond al leeg na een eerste evacuatie 

op 1 juni 1942. De rest van de bewoners werd nu ook geëvacueerd. De sloop van de 

huizen begon op 18 augustus, maar werd in december 1943 gestaakt, om pas op 16 

mei 1944 weer te worden opgepakt. Waarschijnlijk onder invloed van de invasie in 

Normandië werd het bevel uitgevaardigd dat het gehele gebied voor 26 augustus 

gesloopt moest zijn. Bovendien werd het in juli 1944 tot Sperrgebiet verklaard. Alleen 

Duitse militairen en mensen met een speciaal Ausweis (zoals de slopers) mochten 

het gebied betreden. Katwijk veranderde in een kale strook met de vuurtoren en het 

“Witte Kerkje” als weinige delen van de resterende bebouwing. 

Figuur 7.16 
Sperrgebiet aanduidingsbord ten oosten van 
de Boulevard.
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Aangezien het verboden terrein was, is het gros van de foto’s van na de oorlog en met 

name van de sloop. Toch is een serie bewaard waarop de bouwwerkzaamheden van de 

muur zijn vastgelegd. Diverse elementen zijn te zien, zoals een smalspoor waarmee 

materialen vanaf de uitwateringsluizen werden aangevoerd. 

Figuur 7.17 
Het smalspoor met locomotief, centraal op de 
achtergrond een betonmolen.

Figuur 7.18 
Dragline met links daarvan een gestorte fun-
datie en opgebouwde bekisting.

Figuur 7.19 
Aanleg van de tankmuur bij de Voorstraat 
(collectie �atwijks Museum � D. �ruyt).
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Met een dragline werd een cunet uitgegraven. Als eerste is hier een fundering in 

gestort. Hierop wordt een bekisting met een afgeronde top gebouwd.

De bekisting is op bovenstaande foto’s duidelijk in minstens twee delen aangelegd. 

De delen voor de vuurbank en het bovenste (afgeronde) deel zijn rechts van de 

betonmolen zichtbaar. 

Figuur 7.20 
Aanleg van de tankmuur bij de Voorstraat 
(collectie �atwijks Museum � D. �ruyt).

Figuur 7.21 
Het storten van het beton.

Figuur 7.22 
Gereed stuk tankmuur nabij de 
Uitwateringsluizen, onderaan nog aanwezige 
bekisting.
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De bovenstaande foto’s geven iets prijs van het werkproces en het daarbij ingezette 

materieel. Daarnaast is duidelijk dat op de foto’s vooral burgers te zien zijn, een extra 

aanwijzing dat het werk vooral is uitgevoerd door Nederlandse aannemers. 

De herkomst van het grind en de stoeptegels kan verklaard worden uit onderstaande 

foto, gemaakt richting het zuiden en genomen vanaf recht boven de tankmuur. Links 

van de tankmuur liggen resten van de deels ontmantelde stoep. Op andere foto’s uit 

de periode van de bouw liggen aan de oostkant van de Boulevard stenen en tegels 

opgetast.

Tevens is opvallend op bovenstaande foto dat de duinbegroeiing aan de zeezijde van 

de tankmuur zich hersteld lijkt te hebben na de bouwwerkzaamheden ter plaatse. Het 

is niet uitgesloten dat hier bewust aangeplant is in het kader van camouflage.

De tankmuur heeft enkele smalle doorgangen gehad waarbij ruimte was om één 

persoon lopend door te laten. De tankmuur heeft op deze plaatsen een extra muur aan 

de strandzijde gekregen om de doorgang te maskeren. Op een foto van zo’n doorgang 

Figuur 7.23 
Tankmuur bij de Voorstraat (collectie �atwijks 
Museum � D. �ruyt).

Figuur 7.24 
Doorgang in de tankmuur, noordelijk deel van 
de Boulevard (collectie �atwijks Museum � D. 
�ruyt).
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in de tankmuur ten noorden van het opgegraven deel zijn duidelijk enkele ronde 

vlekken zichtbaar. Deze komen in vorm en positie overeen met de boven beschreven 

apart gestucte vlekken die op ca. 1,5 m afstand van elkaar in het bovenste deel en de 

vuurbank voorkomen. Hier zijn er meer op kortere afstand van elkaar, wat verklaard 

zou kunnen worden uit het feit dat dit een apart staand kort stuk muur was, dat 

daarom intern een extra wapening nodig had. Het is verder opvallend dat de tankmuur 

zelf deze vlekken niet vertoont. Mogelijk is de wapening alleen aan de oost- en niet aan 

de westzijde tot het oppervlak doorgedrongen. Iets wat bij het korte stuk muur voor de 

doorgang niet te realiseren kan zijn geweest.

Camouflage
Aangezien er geen kleurenopnames van de tankmuur bestaan, was het aantreffen van 

de kleuren op het opgegraven deel een welkome kenniswinst. Op de gepubliceerde 

zwart-wit foto’s is tot op heden slechts vaag een schakering te zien. 

Zoals op fig. 7.24 duidelijk maakt zijn motieven of patronen anders dan vage vlakken 

hier echter niet uit te halen, laat staan het kleurenschema. Daarnaast betreft het 

vooral foto’s van de zeezijde van de tankmuur en niet van de oostelijke landzijde die 

in de opgraving is blootgelegd. Hiermee is niet duidelijk of er een verschillend camou-

flageschema is gebruikt op de afzonderlijke zijden van de tankmuur. Op de foto’s van 

de afbraak is dit ook niet duidelijk te zien. Als er al vlekken zijn, dan zijn die vooral 

afkomstig van opspattend water tijdens het in de kuil storten van de tankmuurdelen. 

Een zoektocht in het archief van het Katwijks Museum heeft een zeer waardevolle 

vondst opgeleverd.46 Bekend was dat er verschillende opnames van de tankmuur 

waren, ook vanuit oostelijke richting. Bij nadere beschouwing door de auteur is 

gebleken dat hierbij ook enkele opnames zijn die een camouflagepatroon laten zien. 

Ze zijn genomen door de Katwijkse fotograaf Kruyt. De opnames zijn genomen 

van oost naar west in de W. Beukelsznstraat.47 Tussen de huizen is de versperring 

aan de grens van het Sperrgebiet te zien met daarachter de tankmuur. Op de muur 

is een vlekkenpatroon aangebracht met lichte en donkere vlakken (fig. 7.25). De 

46  Met dank aan de heren Van der Plas en Van Beelen; het betreft het archief van Fotohandel  Met dank aan de heren Van der Plas en Van Beelen; het betreft het archief van Fotohandel 
�ruyt.

47  Deze straat bestaat niet meer. Hij lag ter hoogte van de knik in de Vuurbaakstraat. Deze straat bestaat niet meer. Hij lag ter hoogte van de knik in de Vuurbaakstraat.

Figuur 7.25 
De tankmuur voor het ��itte �erkje� met kleur-
schakering in de vorm van vage vlakken.
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donkere vlakken zijn voorzien van kleinere lichte vlekken, waarschijnlijk in dezelfde 

kleuren als in het grote lichte vlak. Ongetwijfeld zal het hier de in het voorgaande 

hoofdstuk beschreven (zand)gele en roze (roodbruine) kleuren betreffen. Opvallend 

is de afwezigheid van kleinere donkere vlekken die op apart aangebrachte bomen of 

bosschages zouden kunnen duiden. Ofwel ze zijn hier nooit aangebracht geweest, 

of dat moest nog gebeuren. Ook kan de afstand van de fotograaf tot aan de muur 

hierbij parten hebben gespeeld. Wellicht zijn de gesimuleerde bosschages te klein voor 

waarneming op deze manier.

De afstand van deze locatie tot het opgegraven segment van de muur is ca. 180 m. 

Na de vondst van deze foto zijn nog enkele opnames tevoorschijn gekomen.48 Het 

betreft foto’s in de Secr. Varkevisserstraat, de Baljuwstraat, de Voorstraat en de Kon. 

Wilhelminastraat. De eerste lag ten zuiden van het opgegraven deel van de tankmuur, 

de overige alle ten noorden daarvan. De overeenkomsten in het camouflageschema 

rechtvaardigen de gedachte dat hier het zelfde patroon is gebruikt. Afgaande op de 

ligging van de straten zal dit over minstens 700 m lengte zijn geweest.

De opname van de Kon. Wilhelminastraat is als enige na de bevrijding genomen. 

Hierop lijken de kleuren op de tankmuur al iets te zijn vervaagd. Wellicht geeft dit een 

indruk van het proces van verbleken van de schildering tussen 1943 en 1945.

Het is overigens de vraag in hoeverre de camouflage daadwerkelijk heeft gewerkt. 

Zeker op de luchtfoto’s is de tankmuur duidelijk als een harde rechte lijn zichtbaar.49 

De kleur van de top zal misschien hebben kunnen misleiden, maar een eventuele 

schaduw was echter veel moeilijker te verbergen.

Anders is dat bij de stellingwerken van St.P. Gr. Scheveningen. Daar is in enkele 

gevallen wel een duidelijk herkenbaar patroon aangebracht. Zo zijn in St.P.Gr. 

Scheveningen zowel op bunkers als op de tankmuur kleuren aangebracht. Hierbij 

komen opmerkelijke vormen voor zoals gereconstrueerde winkelpuien compleet met 

toegangsdeuren en reclame op de winkelruit (fig. 7.27). Elders zijn alleen raamkozijnen 

aangegeven. Overigens is hier net als in Katwijk een gebrek aan kleurenopnames.

48  Zie bijlage III fi guren 5 t�m 7. Zie bijlage III figuren 5 t�m 7.
49  Bosman 2011c, 34 en 74. Bosman 2011c, 34 en 74.

Figuur 7.26 
Tankmuur tegenover de �. Beukelsznstraat 
(collectie �atwijks Museum � D. �ruyt).
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Figuur 7.27 
De gecamoufleerde muur voor het 
Oranjehotel en Palacehotel in Scheveningen.

Figuur 7.28 
Tankmuur aan de �isenhowerlaan, Den Haag.

Figuur 7.29
 Tankmuur en bunkers tussen de prins 
Mauritslaan en het Gemeentemuseum, Den 
Haag.
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Elders is er nabootsing van vegetatie en zijn bomen en struiken gereconstrueerd op het 

oppervlak van de tankmuur. Op het onderstaande voorbeeld is een donker iets schuin 

staand vlak waarneembaar. Dit moet een doorgaande weg simuleren. Rechts daarvan, 

en met name achter de ijzeren gekruiste antitankversperringen, bij de aanvang van de 

tankgracht,50 zijn silhouetten van bomen zichtbaar.

Hetzelfde type bomen komt ook voor op enkele op de tankmuur aangesloten bunkers. 

Op de bunkers ligt verder een dek van gras, dat zich hier voortzet over de tankmuur.

De in Katwijk gebruikte kleuren passen in het veel door de Duitsers gebruikte 

kleurenschema van geel/zand, rood/bruin en groen. Gedurende de oorlog is dit meer 

en meer in zwang gekomen als vervanging voor donkergroen en Panzergrau. Het 

kleurenschema komt niet alleen op stellingen voor, maar ook op voertuigen en uitrus-

tingstukken.

50  De tankgracht heeft langs beide wanden een houten beschotting tegen het instorten van het  De tankgracht heeft langs beide wanden een houten beschotting tegen het instorten van het 
relatief losse duinzand. �en oplossing die de Romeinen 2000 jaar eerder ook toepasten bij de 
gracht rond hun mini-castellum bij Den Haag – Ockenburg.

Figuur 7.30 
Duitse uitrusting met camouflage kleuren: 
M42 Luftwaffe helm en een M30�38 gasmasker 
container.

Figuur 7.31 
Gele, roodbruine en groene vlakken in 
het interieur van een Duitse bunker in 
Normandië.
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Wanneer kleuren gebruikt zijn op stellingen dan kan dat in verschillende patronen of 

intensiteit afhankelijk van de vorm van het object dat gecamoufleerd moet worden. 

Camouflage is immers een middel om de aandacht van die eigenlijke vorm af te leiden. 

Eenvoudige vlakken werden in het interieur aangebracht op locaties waar naar binnen 

gekeken kon worden. Overige ruimtes zullen vooral wit zijn geweest, om dienst te 

doen als reflectie van het spaarzame licht.

Daarnaast komen vlekkenpatronen voor. In sommige gevallen wordt dit ook in het 

beton voortgezet, waarbij bewust grove en onregelmatige gaten zijn gelaten. De 

rondingen zijn daarmee onderbroken.

Bij het simuleren van gebouwen, bestrating of natuur is iets meer artistieke 

vaardigheid vereist. In ieder geval moet er inzicht zijn in het beeld en perspectief dat 

een vijand zou kunnen hebben van grote afstand vanaf zee of uit de lucht. Niet alle 

patronen zullen immers werken. Daarnaast moet de camouflage ook afgestemd zijn op 

de natuurlijke of bebouwde omgeving rondom de stelling.

Het nog voorkomen van originele camouflagekleuren op stellingen is een 

zeldzaamheid. Als de ooit gecamoufleerde onderdelen van een stelling niet gesloopt 

zijn, dan hebben de elementen in de afgelopen decennia wel voor verval van de 

kleuren gezorgd. Boven is aangegeven dat dit tussen 1943 en 1945 al merkbaar is.

Op basis van deze voorbeelden en de kleurschakeringen is er een reconstructie 

mogelijk van het stuk tankmuur van Katwijk. Hierbij is gebruik gemaakt van de kleur 

op het opgegraven deel van de tankmuur. Deze zijn geprojecteerd op een uitsnede 

van de foto in de W. Beukelsznstraat. Er is een verschil in tint aangehouden tussen de 

vuurbank en het bovenste deel van de tankmuur.

In het opgegraven deel lijkt het patroon contra te zijn ten opzicht van het hierboven 

gepresenteerde. Hier lijkt voornamelijk een gele ondergrond met daarin roze of bruin/

rode vlekken. De positie van de blaadjes hierbinnen is vooralsnog niet duidelijk. Vast 

staat in ieder geval dat er lokaal verschillen voorkomen in het camouflagepatroon.

7.7 Waardering 

In algemene zin is er een tendens in de publieke omgang met de Tweede Wereldoorlog 

die wordt gekenmerkt door overgangen in de kijk op die Tweede Wereldoorlog 

vanuit wetenschappelijke hoek. Lang is deze uitsluitend door historici gedomineerd. 

Belangrijk is de verschuiving van het paradigma: goed versus fout, via grijs, naar ‘het 

verhaal achter het object’. Dit laatst is nog niet zo lang geleden uitgekristalliseerd in 

het door het Ministerie van WVS gefinancierde programma Erfgoed van de Oorlog. 

Hierin was zowaar sprake van waardering voor en stimuleren van onder andere 

inventarisatie van Duits bunkergoed.

De hoeders van het gebouwde militaire erfgoed, zoals de Stichting Menno van 

Coehoorn hebben heel lang geen aandacht besteed aan objecten uit de periode 

1940-1945. Als die er al was dan was het vooral na de omslag in het denken over 

Figuur 7.32 
Reconstructie van het camouflage schema op 
de oostzijde van de tankmuur. 
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het ‘desastreuze’ optreden van het Nederlandse leger in de meidagen van 1940. De 

daaraan verbonden objecten, zoals de kazematten op de Afsluitdijk, kregen vervolgens 

een heroïsche zweem als locaties waar de Duitse opmars tot staan werd gebracht. 

Een beter voorbeeld is de aandacht voor de (deels kapot geschoten) S-kazematten op 

de Grebbeberg, de belangrijkste lieu de mémoire, en zelfs synoniem voor de ongelijke 

strijd tussen het getrainde Duitse leger en ‘onze jongens’. De Duitse objecten werden 

als ‘fout’ beschouwd en niet als erfgoed gezien. Sloop was daarmee moreel geen 

bezwaar. Ook op een hoger niveau zoals dat van UNESCO is duidelijk dat hier geen 

werelderfgoed ligt, zoals voor een andere verdedigingsgrens zoals de Romeinse 

Limes wel geldt. Ook voor deze instantie is de Atlantikwall verbonden aan een minder 

heroïsche en deels gênante periode.

Waarderen kan niet zonder het eraan gekoppelde historische verhaal. Dat dit verhaal 

door de tijd heen wijzigt, afhankelijk van de sociaal-culturele situatie, maakt een 

consistente waardering niet gemakkelijk. Wel is duidelijk dat de tijd zelf een factor 

van invloed is, aangezien de directe herinneringen verbonden aan de objecten 

verbleken. Daarmee zou er theoretisch steeds meer een situatie moeten staan van een 

objectief, bijna afstandelijk ‘chirurgisch’ oordeel. Een tweede aspect is het karakter 

van de objecten zelf. Het gemis aan schoonheid bij de functioneel opgezette bunkers 

wordt juist gecompenseerd door het verhaal van deze lieus de mémoire, al zal dat 

verhaal wel anders zijn voor de tijdens D-day aangevallen bunkers in Normandië of 

de in september 1944 overrompelde stellingen op Walcheren dan de op de Noordzee 

gerichte opstellingen in bijvoorbeeld Hoek van Holland, waar op 8 mei 1945 via de 

achterdeur de Canadezen binnenreden.

Een bepaling van de waarde is sterk afhankelijk van het niveau waarop dit belicht 

wordt. Het is gebruikelijk een waardering op het internationale, het nationale en lokale 

niveau te bezien. In dat kader is de volgende vraag bijvoorbeeld van belang. Hoe uniek 

is de tankmuur bij Katwijk? Dan is er de vraag: hoe uniek is het object tegenwoordig 

nog? In de bureaustudie is hier grotendeels al een antwoord op gegeven. Deels is dat 

oordeel gebaseerd op een inventarisatie van aanwezige van sporen uit de oorlog in 

en om het plangebied. Er liggen in de directe nabijheid meer delen van de St.P.Gr. 

Katwijk. Een deel hiervan is nog steeds boven het maaiveld zichtbaar. De zeldzaamheid 

van juist deze tankmuur is vooral zijn positie. Er worden zeer zelden tankmuren 

aangetroffen die parallel aan de kust lopen.

Een gegeven waar bij de bureaustudie nauwelijks rekening mee is gehouden, is de 

aanwezigheid van de oorspronkelijke camouflagekleuren. Deze geven nog een extra 

gehalte aan de hoge waardering. Dat het opgegraven deel van de tankmuur hierin 

uniek is, is de vraag, aangezien verwacht mag worden dat de kleuren ook elders nog 

op de muur aanwezig zijn. Mogelijk kan er wel sprake zijn van een lokale variatie. Het 

patroon op de muur in de W. Beukelsznstraat laat immers geen bomen of bosschages 

zien, zoals die tegenover de Witte Kerk wel zijn aangetroffen. Wellicht is er elders 

sprake van nog een ander patroon. 

De locatie van de muurdelen komt sterk overeen met de plaats waar ze in kaart 

zijn gebracht in het bureauonderzoek. Wel lijken de aangegeven breuken en positie 

van de afzonderlijke delen van de tankmuur in detail ten opzichte van elkaar iets te 

verschillen.

Na het bureauonderzoek is een onderzoek met grondradar uitgevoerd. Ter hoogte 

van het “Witte Kerkje” is een brede zone geconstateerd. Bij de opgraving is echter 
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gebleken dat dit voornamelijk een schaduw is. Deze vervorming kan zijn ontstaan door 

de tankmuur zelf of door de ervoor liggende kuil waarin ook bouwmateriaal voorkomt.

Tijdens de opgravingen zijn de muurdelen 85 en 86 (zie fig. 7.33) aangesneden. In 

ieder geval kan gesteld dat de positie van de beide tankmuurdelen ten opzichte van 

elkaar beduidend minder geprononceerd is. Op de tekening is een veel grotere hoek 

aangehouden. Anderzijds kan het ook zijn dat het tankmuurdeel in werkelijkheid iets 

verder naar het Westen ligt.

De hoeveelheid aan WOII te relateren mobilia, aangetroffen bij de ontgraving van dit 

deel van de tankmuur, is minimaal. Slechts één fragment prikkeldraad kan hiertoe 

gerekend worden. Het is overigens van een vergelijkbaar type zoals dat op foto’s 

voorkomt van de versperringen tussen strand en duin bij Katwijk (fig. 7.34). 

Figuur 7.33 
Positie van de delen van de tankmuur ter 
hoogte van het ��itte �erkje�.

Figuur 7.34 
Prikkeldraad in concertina’s en aan gestelde 
palen bij �atwijk aan Zee.



66	 KustversterKIng KatwIjK

De overige mobilia in en rond de kuil van de tankmuur bestaan vooral uit bouwpuin, 

afval uit het dorp Katwijk en uit restanten van de gesloopte Duitse versterkingen ten 

westen van de tankmuur. De wetenschappelijke waarde van de opgegraven objecten is 

gemiddeld te noemen.

Figuur 7.35 
Het ��itte �erkje� met rechtsonder de ont-
graven tankmuurdelen.
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Specialistische onderzoeken

8.1 Aardewerk, bouwmateriaal & glas

D.R. Stiller

In de volgende paragrafen worden eerst per periode de aardewerkgroepen en de 

belangrijkste kenmerken in relatie met het gevonden materiaal gegeven. Hiervoor 

is zo veel mogelijk een chronologische volgorde aangehouden. Vervolgens volgt een 

korte bespreking van per vondstcontext het aangetroffen materiaal en de datering. 

Afgesloten wordt met een korte samenvatting en conclusie. 

8.1.1 Late middeleeuwen-B (1250-1500) 

Er zijn slechts drie fragmenten aardewerk (vnr. 35) aanwezig die met redelijke waar-

schijnlijkheid in deze periode gedateerd kunnen worden. Het betreffen fragmenten 

roodbakkend aardewerk. Dit is oxiderend gebakken gebruiksaardewerk dat in de 

12e/13e eeuw opkomt en op grote schaal tot ver in de Nieuwe tijd geproduceerd werd.

De fragmenten zijn van relatief dunwandige oranjerood baksel met loodglazuur 

spetters. Op basis van het ontbreken van verdere kenmerken kunnen de fragmenten 

niet scherper gedateerd worden dan de periode van 1150-1500. De fragmenten 

zijn waarschijnlijk afkomstig van één voorwerp. Gezien enkele roetsporen aan de 

binnenzijde van het voorwerp betreft mogelijk een vuurstolp of een grote kom die 

hiervoor gebruikt is. 

8.1.2 Nieuwe tijd (1500-)

Met circa 165 fragmenten dateert het merendeel van het aardewerk in de Nieuwe tijd. 

Een groot deel kan in de periode vanaf 1700 geplaatst worden.

Steengoed 
Er zijn 15 fragmenten zoutgeglazuurd steengoed. Ongeglazuurd steengoed is bij 

het onderzoek niet aangetroffen. Steengoed betreft een import-aardewerksoort 

Figuur 8.1 
Mineraalwaterfles uit een kuil in put 3 (vnr. 7).

8
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dat sinds de late middeleeuwen geïmporteerd werd uit Duitsland (o.a. uit Siegburg 

en Langerwehe) en België (o.a. Raeren). In de 17e eeuw verhuisden als gevolg van 

Dertigjarige Oorlog de pottenbakkers. Zo vestigden zich meerdere pottenbakkers uit 

Raeren in het Westerwald. De regio van Westerwald ontwikkelde zich daarmee tot 

een nieuwe productieplaats waar ook tegenwoordig op kleine schaal nog steengoed 

geproduceerd wordt. Het materiaal kenmerkt zich door een licht grijze tot grijze baksel 

met zoutglazuurlaag onder andere gedecoreerd met kobaltoxide.51 In Langerwehe 

handhaaft de productie zich (met een onderbreking als gevolg van de oorlogen 

in de 17e eeuw) nog tot eind 19e eeuw. Vanaf het eind van de 17e werden echter 

hoofdzakelijk grote kannen en voorraadpotten geproduceerd.52

Een belangrijke groep binnen het Steengoed betreffen zeven scherven van mine-

raalwaterflessen. Deze flessen maken een vormontwikkeling van de P-kruiken naar 

cilindrische flessen door. Aan het einde van de 19e eeuw verschijnen industrieel 

geproduceerde flessen. Voor zover bepaald kon worden is er alleen sprake van 

gedraaide flessen en geen flessen afkomstig uit persmallen binnen het vondstmateriaal 

(fig. 8.1).53

Roodbakkend aardewerk 
Met 55 scherven is het roodbakkend aardewerk de tweede grote groep post 

middeleeuws aardewerk. Het betreft hier voornamelijk geheel loodgeglazuurd 

aardewerk. De bij de aanwezige fragmenten aangetroffen decoratie bestaat uit 

patronen uitgevoerd in gele slib. Deze zijn eventueel aangevuld met diverse verfoxiden 

voor andere kleur effecten, zoals koperoxide voor groen of mangaanoxide voor paars/

zwart. De volgende vormen zijn met redelijke zekerheid aangetroffen: deksel, kom en 

bord. 

Bekende productieplaatsen zijn onder andere Bergen op Zoom, Oosterhout, Gouda en 

Friesland. Een andere aangetroffen categorie zijn vier fragmenten van borden die in de 

18e eeuw vooral geproduceerd werden in het Nederrijnse gebied in Duitsland.

Witbakkend aardewerk (w)
Er zijn acht fragmenten loodgeglazuurd witbakkend aardewerk aangetroffen. De 

scherven zijn afkomstig van onder andere een lekschaal en een kom.

Omdat de klei geen of weinig ijzer bevatte kleurde het tijdens het bakproces niet 

rood zoals bij roodbakkend aardewerk. In de 18e/19e eeuw is Friesland een bekende 

productieregio van dit aardewerk. Minstens twee fragmenten zijn vermoedelijk 

uit Friesland afkomstig, namelijk een fragment witbakkend (vnr. 49) zogenaamd 

vlekkengoed en een ander fragment (vnr. 16) op basis van de waterige groene 

glazuur.54

Majolica (m)
Majolica is in tegenstelling tot het wit- en roodbakkend aardewerk een deels 

tingeglazuurde aardewerksoort. De bovenzijde is tingeglazuurd de onderzijde heeft 

een loodglazuur. Oorspronkelijk is deze aardewerksoort samen met faience een 

product afkomstig uit de mediterrane wereld, maar wordt vanaf de 16e eeuw ook 

in Nederland en omgeving geproduceerd. In de 16e eeuw komen veelkleurige en 

druk gedecoreerde decors voor. Met de stijgende populariteit van porselein worden 

in de 17e eeuw hoofdzakelijk nog monochrome blauwe decors gemaakt. Daarna 

51  Bartels 1999, 76-80. Bartels 1999, 76-80.
52  Bartels 1999, 82-83. Bartels 1999, 82-83.
53  Bartels 1999, 72-73. Bartels 1999, 72-73.
54  Bartels 1999 en �levis 2007. Bartels 1999 en �levis 2007.
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komen polychrome decors terug, maar met de opkomst eerst van faience en later 

industrieel aardewerk wordt het aardewerk op slechts beperkte schaal geproduceerd. 

Een uitzondering hierop wordt gevormd door de spreukborden die in de 19e eeuw in 

Friesland gemaakt worden.55

Er is slechts één fragment polychroom majolica gezien (vnr. 49) dat op basis van 

decoratie waarschijnlijk 18e eeuw of later gedateerd kan worden.

  

Faience (f)
Van deze aardewerkcategorie zijn negen fragmenten gezien afkomstig van borden 

en een kop. Faience is een geheel tingeglazuurd aardewerk. Met de populariteit van 

porselein in de 17e eeuw worden decoratie en vormen hiervan in faience nagemaakt 

en verdwijnen de veelkleurige decoraties van de eerdere perioden. Pas in de 18e 

eeuw verschijnen weer meer polychrome afbeeldingen.56 Tegen het einde van de 18e 

eeuw wordt faience aardewerk voor een belangrijk deel vervangen door industrieel 

aardewerk. Op beperkte schaal wordt het aardewerk echter nog steeds geproduceerd.

Slechts één fragment (vnr. 34) is met niet nader te bepalen polychroom motief 

gedecoreerd. Vermoed kan daarom worden dat het hier om een fragment uit de 18e 

eeuw handelt. De overige fragmenten zijn voor zover duidelijk alleen met blauwe 

kobaltverf gedecoreerd en kunnen niet scherper gedateerd worden dan de meest 

populaire periode of de looptijd van het aardewerk vanaf het tweede kwart 17e eeuw 

tot respectievelijk eind 18e of 20e eeuw.

Porselein (p)
Porselein betreft een hard gebakken import keramieksoort met een veldspaatgla-

zuur uit Azië. Al in de 16e eeuw verschijnt het sporadisch via handel in Nederland. Op 

grote schaal komt porselein pas voor vanaf de 17e eeuw. Op basis van decoraties en 

glazuur kan het keramiek in meerdere perioden ingedeeld worden. Het merendeel 

werd geproduceerd in China. Daarnaast is ook in Japan porselein geproduceerd en 

geïmporteerd, maar op de periode rond het derde kwart van de 17e eeuw na stond dit 

nauwelijks in vergelijking tot de Chinese importen.

Er zijn drie fragmenten Aziatisch porselein aangetroffen. Eén fragment (vnr. 49, fig. 

8.2) kan op basis van de vorm en de bruin geglazuurde buitenzijde, ook wel capucijnen 

bruin genaamd, in de eerste helft van de 18e eeuw gedateerd worden. 

Europees porselein (ep)
Vanaf het begin van de 18e eeuw werd ook in Europa porselein geproduceerd. 

Europees porselein werd in eerste instantie hoofdzakelijk kleinschalig en voor de elite 

geproduceerd. Grootschaligere industriële productie komt pas in het laatste kwart 

van 18e eeuw op gang. Een datering vanaf dit tijdsvlak is het meest waarschijnlijk. Het 

baksel is over het algemeen witter dan het Aziatisch porselein. Ook kleine imperfecties 

in de glazuurlaag zoals aangekoekte zandkorrels ontbreken.57

Er zijn bij het onderzoek één mogelijke en drie zekere scherven Europees porselein 

gezien.

Industrieel aardewerk: industrieel wit (iw) en industrieel rood (ir) 
Er zijn 61 scherven van industrieel wit aardewerk en één voorwerp van waarschijnlijk 

industrieel rood gedetermineerd.

55  �levis 2007, 13. �levis 2007, 13.
56  Bartels 1999. Bartels 1999.
57  Vermeulen & Berends 2010, 34. Vermeulen & Berends 2010, 34.

Figuur 8.2 
Porseleinen bord.
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Hoewel industrieel steengoed en industrieel rood aardewerk al in de 17e eeuw 

voorkomt in China wordt het grootschalig in Europa pas vanaf de 18e eeuw 

geproduceerd. In de tweede helft 18e eeuw komen hier ook witte en zwarte baksels 

bij. In Europa wordt het industriële Steengoed voor een belangrijk deel al in de 18e 

eeuw vervangen door industrieel wit.58 Het baksel gaat in de loop der tijd van een 

gelig-wittige kleur naar een steeds witter baksel. Dit wordt vanaf eind 18e eeuw in 

grote hoeveelheden wordt gemaakt, het zogenaamde witgoed. De wat geligere 

voorganger, bekend als queensware, kan dus iets ouder dateren, maar ook dit baksel 

wordt tegenwoordig nog geproduceerd. 

Decoratie vond plaats via schildering, spons en met name druk(transfer)decor (fig. 

8.3). Dit betroffen met name zogeheten onderglazuurdecoraties. Beschildering op het 

glazuur kwam echter ook voor.

In de 19e eeuw wordt in Maastricht gestart met grootschalige productie van Industriële 

keramiek. De belangrijkste producenten zijn Petrus Regout en diverse familieleden en 

Société Céramique.59 Naast vorm en decoratie vormen de stempels van de producenten 

een andere mogelijkheid om objecten te dateren.60  

De volgende fabrieksmerken zijn op het materiaal gezien:

- Een sfinx met in een kader daaronder de tekst: P. Regout & co Maastricht. De 

datering van dit merk is 1881-1892 (o.a. vnr. 18, fig. 8.4).

- Een sfinx met in een kader daaronder de tekst: P. Regout & co Maastricht, 

Hieronder wordt vermeldt: EPINE. De datering van dit merk is 1881 en later. Epine 

geeft een specifieke laat 19e eeuws geïntroduceerd bloemdecor aan (vnr. 18, fig. 

8.5).61

- Een sfinx met in een kader daaronder de tekst P. Regout & co Maastricht. 

Hieronder wordt vermeldt: Made in Holland. De datering van dit merk is 1892 en 

later (o.a. vnr. 16).62 

- Een leeuw met daaronder de tekst F. Regout & co Maastricht, datering 1891-1896 

(vnr. 6, fig. 8.6 )63

-  De tekst Société Céramique Maastricht geplaatst rondom een leeuw, datering 

1863-1958 (vnr. 1). 64

 

58  Berends 2012, 21-22. Berends 2012, 21-22.
59  Bartels 1999, 240. Bartels 1999, 240.
60  Mes s.a.; Berge 1976, 699-707;  Hamer 2009 en Bartels 1999, 240 Mes s.a.; Berge 1976, 699-707;  Hamer 2009 en Bartels 1999, 240
61  Hamer 2009. Hamer 2009.
62  Berge 1976, 699-707 en Bartels 1999, 240; Hamer 2009. Berge 1976, 699-707 en Bartels 1999, 240; Hamer 2009.
63  Mes s.a. Mes s.a.
64  Bartels 1999, 240. Bartels 1999, 240.

Figuur 8.3 
Industrieel witte kom met drukdecor in een 
Aziatisch motief.
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Pijpaarde 
Tabakspijpen verschijnen in de tweede helft van de 16e eeuw via Engeland in 

Nederland. Productie zelf komt waarschijnlijk pas opgang in het begin van de 17e 

eeuw. In de ketelontwikkeling is de trend in tijd van kleine dubbelconische, via 

trechtervormige, naar grote ovoïde en kromkop-modellen. Op de hiel werden vaak 

hielmerken en bijmerken geplaatst om de maker, kwaliteit en herkomst aan te 

geven. Op basis van de vorm in combinatie met de merken is het mogelijk om de 

pijpenkoppen relatief scherp te dateren.

Er zijn acht fragmenten van pijpen aangetroffen. Eén ovoïde-vormige pijpenkoppen 

heeft een hielmerk (gekroonde 84), met bijmerk met het wapenschild van Gouda 

(vnr. 23) en kan na het eerste kwart van de 18e eeuw gedateerd worden.65 Een tweede 

pijpenkop heeft een slanke ovoïde ketel zonder herkenbaar hielmerk en een gestileerde 

rozet als zijmerk (vnr. 49).66 Op basis van de vorm van de ketel is een datering in de 18e 

eeuw het waarschijnlijkst. De overige fragmenten bestaan uit pijpenstelen.

 

8.1.3 Keramisch bouwmateriaal

Naast het aardewerk waren er meerdere fragmenten wandtegels aanwezig. Het 

betreffen zes faience wandtegels en één roodbakkende loodgeglazuurd plavuis of 

wandtegel. Op basis van de decoratie, de dikte van de scherf kunnen deze fragmenten 

na 1700 gedateerd worden. Eén fragment (vnr. 47) kan op basis van een nog relatief 

groot hoekfiguur in de 18e eeuw geplaatst worden.67

Het fragment roodbakkende tegel (vnr. 27) is relatief lichtroze van kleur en de 

bovenzijde is met slib en loodglazuur bedekt en relatief dun (5 mm). Op basis 

van uiterlijk wordt vermoed dat het een relatief laat fragment is dat redelijk wat 

overeenkomsten heeft met wandtegels of een (sub)recente plavuis betreft.

65  Oostveen 2011, 21. Oostveen 2011, 21.
66  Oostveen 2011, 20-21. Oostveen 2011, 20-21.
67 Dingman 1972, 38-51.Dingman 1972, 38-51.

Figuur 8.4 
Fabrieksmerk van P. Regout & co Maastricht 
uit 1881-1892 op de onderkant van een grote 
pot.

Figuur 8.5 
Fabrieksmerk van P. Regout & co Maastricht uit 
1881 en later op de onderkant van een bord.

Figuur 8.6 
Fabrieksmerk van P. Regout & co Maastricht 
uit 1891-1896 op de onderkant van een bord.
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8.1.4 Glas

Bij het onderzoek zijn 19 fragmenten glas aangetroffen. Het glas is uiteenlopend 

niet tot nauwelijks tot sterk door irisatie aangetast.68 Er zijn 15 scherven van flessen 

gezien. Drie glasscherven zijn afkomstig van drinkglazen, waarvan twee fragmenten 

(vnr. 49) afkomstig zijn van een kelkglas. Eén fragment is afkomstig van een fles of een 

drinkglas. De overige fragmenten kunnen niet nader gedetermineerd worden op soort. 

Flessen
Op basis van diverse opgravingen en onderzoeken is een door Kottman een 

typochronologie opgesteld voor wijnflessen.69 Op basis van een ontwikkeling van 

vierkante (16e tot circa midden 17e eeuw) via ronde bolvormige in de (circa midden 

17e en 18e eeuw) naar cilindrische flessen (18e eeuw en later) kan een globale datering 

aan de flessen gegeven worden. Indien ook hals/rand fragmenten bewaard zijn kan dit 

eventueel verder verfijnd worden.

Van de 15 fragmenten van flessen zijn er zeven fragmenten groen, zeven kleurloos 

en één fragment van ondoorzichtig blauw glas. De fragmenten van groen glas zijn 

afkomstig van minimaal vijf wijnflessen. Het kleurloos glas is van minimaal drie wat 

kleinere flessen die mogelijk ook voor wijn of een andere drank gebruikt zijn. Bijna alle 

scherven zijn afkomstig van bodems. Er zijn geen hals/rand fragmenten aanwezig die 

een scherpe datering mogelijk maken. De dateringen zijn daarom afhankelijk van de 

bodemfragmenten. 

Op één uitzondering na zijn alle fragmenten afkomstig van ronde flessen. Verder 

behoren, voor zover dit te bepalen is, 12 van de 14 fragmenten toe aan flessen met 

redelijk recht oplopende randen. Dit wijst op een datering in de 18e eeuw of later. Een 

andere aanwijzing voor een jonge datering is dat de meeste fragmenten nauwelijks 

verweerd/geïrrisideerd zijn. Een datering in de 19e of 20e eeuw is hiermee redelijke 

waarschijnlijkheid. Twee scherven (vnr. 42 en 49) vormen een uitzondering en wijzen 

op een bolvormig profiel van de fles. Bolvormige flessen worden ouder gedateerd dan 

de cilindrische flessen. Dat dit mogelijk oudere scherven betreffen wordt ook bevestigd 

door de sterkere irrisidering van deze scherven.

Het fragment van het ondoorzichtige blauwe glas (vnr. 16) betreft een kleinere 

vierkante fles dat mogelijk van een apothekersflesje of een parfumflesje afkomstig is.

8.1.5 Datering vondstcontexten

In de onderstaande paragraaf worden de dateringen per context en eventuele 

aanvullende bijzonderheden besproken. Aangezien het meeste materiaal uit de 

(cultuur)lagen afkomstig is worden deze in oplopende volgorde besproken, daarna 

volgen de losse sporen. Voor de volledige lijst met dateringen per context wordt 

verwezen naar de determinatielijst.70 

Cultuurlaag 1 (S5020 vnr. 4, 14, 16, 17, 18)
Uit deze laag zijn 29 fragmenten keramiek en twee glasscherven verzameld. 

Beide glasfragmenten zijn waarschijnlijk afkomstig van flessen. Eén fragment van 

ondoorzichtig blauw glas is waarschijnlijk afkomstig van een rechthoekig parfumflesje. 

Het tweede fragment betreft een cilindrisch gevormde wijnfles die vanaf de tweede 

68  Irisatie is een aantasting of verwering van het glas. Hierdoor wordt een �ua kleur een olieach- Irisatie is een aantasting of verwering van het glas. Hierdoor wordt een �ua kleur een olieach- een aantasting of verwering van het glas. Hierdoor wordt een �ua kleur een olieach- aantasting of verwering van het glas. Hierdoor wordt een �ua kleur een olieach-
tige laagjes gevormd . Naarmate het proces verder gaat schilveren deze lagen van het glas af.

69  �ottman 2010. �ottman 2010.
70  De determinatietabel van het aardewerk is te raadplegen via het e-depot. De determinatietabel van het aardewerk is te raadplegen via het e-depot.
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helft 19e eeuw gedateerd kan worden. Bij het keramiek zijn 16 scherven van industrieel 

wit gezien. Diverse fragmenten hadden fabrieksstempels afkomstig van de fabrieken 

van P. Regout. Een stempel van Sfinx met omkadert de tekst P. Regout & co Maastricht, 

gevolgd door de tekst Made in Holland wijst op een startdatering vanaf 1892. De 

aanwezigheid van fragmenten van een gedraaide steengoed fles en Langerwehe 

voorraadpot gedecoreerd met grof uitgevoerde medaillons wijzen op een einddatering 

rond 1900. Gezien de datering (van 1892 tot circa 1900) is het waarschijnlijk dat deze 

cultuurlaag in één keer is aangebracht.

Cultuurlaag 2 (S5030, vnr. 6, 15, 19 en 23) 
Er zijn 16 keramiekscherven uit deze laag afkomstig. Waaronder tien fragmenten 

industrieel wit aardewerk. Van deze groep kunnen drie scherven in de periode van 

1891 tot en met 1896 gedateerd worden op basis van het fabrieksmerk van F. Regout. 

Op basis van deze scherven is een datering in of direct na deze periode het meest 

waarschijnlijk. Bij het overige materiaal is een pijpenkop aanwezig die waarschijnlijk 

ouder gedateerd kan worden. De ovoïde kop is gezien de vorm en het formaat 

waarschijnlijk vroeg 19e eeuws. Mogelijk betreft het hier opspit uit S5038 of cultuurlaag 

3.

Laag (S5038, vnr. 8)
In deze laag zijn drie scherven aardewerk verzameld: 1 scherf roodbakkend en 1 scherf 

witbakkend aardewerk en 1 scherf industrieel wit. Een datering vanaf eind 18e eeuw is 

het meest waarschijnlijk.

Cultuurlaag 3 (S5045, vnr. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33)
In totaal zijn 41 fragmenten uit deze laag verzameld: 32 fragmenten aardewerk, vier 

fragmenten bouwkeramiek en vijf glasfragmenten.

Op basis van het industrieel wit, fragmenten van gedraaide cilindrisch steengoed mine-

raalwaterflessen en Europees porselein kan de laag niet scherper gedateerd worden 

dan de periode van het einde van de 18e tot en met de 19e eeuw. Twee fragmenten van 

een wijnfles kunnen gezien de redelijke hoge ziel waarschijnlijk in de eerste helft van 

de 19e eeuw geplaatst worden. Op basis van deze fragmenten is een datering van deze 

laag in de eerste helft van de 19e eeuw het meest waarschijnlijk. Het ontbreken van het 

(over algemeen iets ouder te dateren) faience aardewerk ondersteunt deze datering.

Laag (S5048, vnr. 31) 
Er is slechts één scherf industrieel wit aanwezig dat niet scherper dan eind 18e eeuw of 

later gedateerd kan worden.

Laag (S5050, vnr. 34) 
Uit deze laag zijn drie scherven aardewerk verzameld: roodbakkend aardewerk, 

polychroom faience en een steengoed mineraalwaterfles. Het faience dateert 

waarschijnlijk uit de 18e eeuw. Het steengoed kan vanaf het einde van de 18e eeuw 

gedateerd worden. Op basis van het voorkomen van beide scherven en het ontbreken 

van industrieel wit kan deze laag waarschijnlijk aan het einde van de 18e eeuw 

gedateerd worden.

Cultuurlaag 4 (S5056, vnr. 35, 36, 37, 38 en 41)
Uit S5056 zijn 31 fragmenten aardewerk en 1 fragment glas verzameld. Het aardewerk 

bestaat onder andere uit 7 scherven van 2 faience borden. Eén van de fragmenten 

betreft een bodemfragment met een afgesleten standring en is afkomstig van een 



74	 KustversterKIng KatwIjK

bord dat intensief gebruikt is. Naast faience zijn er ook negen fragmenten industrieel 

wit aardewerk aangetroffen. Op basis van het voorkomen van beide aardewerkgroe-

pen is een datering van deze laag omstreeks aan het einde van de 18e, begin van de 

19e eeuw het meest waarschijnlijk. De overige aardewerkfragmenten hebben geen 

kenmerken die een scherpe datering mogelijk maken. 

Een opvallende vondst betreft drie scherven van een kom of een vuurstolp die in de 

late middeleeuwen gedateerd kunnen worden. Deze kunnen geïnterpreteerd worden 

als aangespoeld, of op een andere manier van elders aangevoerd materiaal.

Laag (S5060, vnr. 47) 
In deze laag zijn twee scherven aardewerk en fragment bouwkeramiek aangetroffen. 

Het betreffen fragmenten rood- en witbakkend aardewerk en scherf van een faience 

wandtegel. Op basis van het relatief nog forse hoekfiguur kan de wandtegel in de 18e 

eeuw geplaatst worden. Het fragment roodbakkend aardewerk is afkomstig van een 

Nederrijns bord dat in dezelfde periode geplaatst kan worden. Op basis hiervan kan 

deze laag waarschijnlijk in de 18e eeuw gedateerd worden. 

Spoor 1.2 (ingraafkuil Atlantikwall, vnr. 1) 
In het spoor zijn 28 scherven aardewerk en zes glasscherven aangetroffen. Bij het 

aardewerk zijn één fragment Europees porselein en 14 fragmenten industrieel wit 

aanwezig. Eén fragment industrieel wit heeft een fabrieksmerk van Sociéte Céramique 

Maastricht. Dit merk komt voor vanaf 1863. Verder zijn er fragmenten steengoed 

(1 stuk) en roodbakkend (12 stuks) gezien. Op basis van de uitvoering van het 

roodbakkend kunnen deze fragmenten waarschijnlijk tot circa in de eerste helft van de 

20ste eeuw gedateerd worden.

Gezien het fragment industrieel wit en het roodbakkend aardewerk is een datering van 

het spoor in de periode van 1863 tot begin 20ste eeuw het meest waarschijnlijk.

Spoor 1.3 ( kuil, vnr. 7) 
In het spoor is een bijna complete steengoed mineraalwaterfles aangetroffen. Het 

betreft waarschijnlijk een s2-fle-4. Dit type kan in de 19e eeuw gedateerd worden. Op 

de fles is een stempel aanwezig: een gekroonde VB met daarom heen de tekst Victoria 

Brunnen Oberlahnstein. De mineraalwaterbron ligt bij Lahnstein, nabij Koblenz (D) waar 

het riviertje de Lahn in de Rijn stroomt. De Lahn was één van de rivieren waar in de 19e 

en 20e eeuw veel mineraalwater gebotteld werd voor export naar o.a. Nederland.71

Spoor 4.36 (ingraafkuil rond palen, vnr. 42)
Er zijn vier scherven aardewerk en twee glasscherven. Het roodbakkende aardewerk 

kan op basis van uitvoering in de 18e eeuw geplaatst worden. Eén glasfragment dat 

mogelijk afkomstig is van een ronde bolvormige wijnfles ondersteund deze datering. 

Het ontbreken van industrieel wit keramiek in het spoor wijst ook op een datering van 

voor de 19e eeuw.

Een tweede glasfragment kan echter wel mogelijk later gedateerd worden op basis van 

het praktisch ontbreken van irrisidering. Het glasfragment heeft echter verder geen 

andere daterende kenmerken.

Divers  (vnr. 49)
Het materiaal uit deze vondstnummers en betreft een restgroep van verschillende 

herkomsten en contexten. Het is daarom weinig zinvol om aan dit spoor een datering 

71  Bartels 1999, 75. Bartels 1999, 75.
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toe te kennen. Desondanks valt op dat al het materiaal uit deze vondstnummers een 

datering heeft in of omstreeks de 18e eeuw en dat exclusief 19e of 20e eeuws materiaal 

geheel ontbreekt. Dit in tegenstelling tot de andere contexten die over het algemeen 

later dateren. 

Zo is er een pijpenkop aanwezig dat op basis van de ovoïde vorm in de 18e eeuw 

dateert. Verder zijn er drie fragmenten van Nederrijnse borden die in dezelfde periode 

gedateerd kunnen worden. Een ander fragment betreft een bord of schotel van 

Aziatisch porselein met een capucijnen bruine buitenzijde. Het profiel lijkt op een 

variant van een p-bor-1. Op basis van de decoratie en de vorm is een datering in de 

eerste helft van de 18e eeuw waarschijnlijk. Een laatste fragment betreft de bodem van 

een sterk geïriseerde waarschijnlijk bolvormige wijnfles die tot in de eerste helft van de 

19e eeuw gedateerd kan worden. De in vergelijking met andere glasfragmenten hoge 

mate van verwering wijst echter op een wat oudere datering.

8.1.6 Samenvatting en conclusie 

Bijna al het aardewerk en glas dat verzameld is bij het onderzoek naar aanleiding van 

de aanleg van en parkeergarage en de kustversterking kan gedateerd worden in de 

Nieuwe tijd en dan met name vanaf de 18e eeuw of later. De enkele oudere fragmenten 

zijn waarschijnlijk van elders aangevoerd zwerfmateriaal, mogelijk aangespoeld. 

Van de sporen dateert S36 waarschijnlijk uit de 18e eeuw gezien het ontbreken van 

industrieel aardewerk. S2 en S3 echter kunnen in de periode van de 19e of begin 20e 

eeuw geplaatst worden. 

In tegenstelling tot wat eerst gedacht werd is er op basis van het vondstmateriaal wel 

een onderscheid te maken tussen de cultuurlagen en de “schone” lagen die daartussen 

en onder zijn aangetroffen. Cultuurlaag 4 en de daaronder gelegen lagen zijn in de 

18e, begin 19e eeuw te plaatsen. Cultuurlaag 3 in de eerste helft 19e eeuw. Cultuurlaag 

2 en 1 kunnen aan het einde van 19e, begin 20e eeuw geplaatst worden, waarbij wel 

de opmerking gemaakt moet worden dat niet uitgesloten is dat cultuurlagen nog iets 

recenter kunnen zijn op basis van omlooptijd/gebruiksperiode van het aardewerk. 

Daar staat tegenover dat alleen fragmenten gezien zijn van gedraaide en niet geperste 

(industrieel vervaardigde) steengoed flessen. Deze laatste verschijnen pas aan het 

einde van de 19e eeuw en hebben begin 20e eeuw de gedraaide flessen geheel 

vervangen. Aangezien de dateringen van beide lagen (cultuurlaag 1 en 2) vlakbij elkaar 

liggen gaat het hier mogelijk eigenlijk om één pakket dat met een kleine onderbreking 

binnen het onderzoeksgebied gestort is.

8.2 Metaal

N. D. Kerkhoven

8.2.1  Inleiding

Tijdens het onderzoek Katwijk Kustversterking - parkeergarage is met behulp van 

metaaldetectie een groep van 56 metaalvondsten aangetroffen. In onderstaande 

paragraaf zal deze groep vondsten aan de hand van vondstbeschrijvingen en 

contextgegevens nader worden beschreven. 
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8.2.2  Materiaalbasis en fysieke kwaliteit

Van de 56 zijn 45 vondsten van ijzer, zeven vondsten hebben een koperlegering, drie 

vondsten zijn van lood en één vondst betreft aluminiumfolie. Uiteindelijk konden 38 

vondsten op de vorm of de functie worden gedetermineerd.

De conditie van de vondsten van ijzer was over het algemeen matig tot slecht. Zo is het 

merendeel van de objecten bedekt met een dikke laag aan corrosieproducten waarbij 

het originele oppervlak in de meeste gevallen sterk is aangetast. Het kopergelegeerde 

vondstmateriaal is in een redelijk tot goede staat van conservering en zijn geen 

aanwijzingen gevonden voor actieve bronsrot. De vondsten van lood zijn allen in een 

goede staat van conservering en bezitten een egale grijze patina welke hoofdzakelijk 

uit carbonaten bestaat. 

8.2.3 Resultaten

De grootste groep van ijzervondsten bestaat uit vishaken, (klink)nagels, scharnier- 

en slotonderdelen, twee harpsluitingen, twee mesfragmenten, een fragment van 

vermoedelijk een gietijzeren kookpot en een vrij recent blikken dekseltje. Deze 

vondsten laten zich door de eenvoudige en langdurig gebruikte vormen niet 

nauwkeurig dateren. Het merendeel van de gedetermineerde ijzeren voorwerpen is 

niet in een gesloten archeologische context aangetroffen en gaat het voornamelijk 

om vondstlocaties in de stort of bouwvoor. Een groep van 12 ijzervondsten is door de 

fragmentarische staat en/of de corrosieve aantasting ondetermineerbaar. De groep 

aan ijzervondsten bezit door het bovengenoemde nauwelijks tot geen informatie-

waarde

Twee van de drie loodvondsten konden gedetermineerd worden. In beide gevallen gaat 

het om een loodstripje dat deel uit heeft gemaakt van een glas in lood raam. Het loden 

framewerk van een glas in lood raam laat zich echter niet nauwkeurig dateren. Een 

datering in de Nieuwe tijd is waarschijnlijk.

De groep metaalvondsten met een koperlegering bestaan uit: een versierd beslagstuk, 

een munt, twee naalden met ronde kop, een knoop, een gesp en een fragment van een 

kandelaar. De oudste vondst betreft de complete riemgesp (vnr. 49, fig. 8.7). De dunne, 

d-vormige gespbeugel is niet voorzien van een angel maar heeft een scharnierend 

rechthoekig plaatje. Deze is, evenals de complete gespplaat, bevestigd aan een 

staafje dat via een gatverbinding verbonden is aan de uiteinden van de gespbeugel. 

De voorzijde van de gespplaat is – ter versiering – in het midden licht geknikt. Het 

uiteinde is voorzien van 2 klinknageltjes. Tussen de gespplaat is nog een restant van 

de leren riem aanwezig. Exacte parallellen zijn moeilijk aanwijsbaar, maar op basis van 

soortgelijke exemplaren kan de gesp in de 14de en 15de eeuw gedateerd worden.72

Een taps toelopende koker van brons heeft waarschijnlijk deel uitgemaakt van een 

kaarsenkandelaar (vnr. 49, fig. 8.7). De koker heeft geen bodem. Vanaf de onderzijde 

van de koker lopen twee ‘armen’ schuin naar elkaar toe. Op de plek waar de armen 

samen komen zit aan beide zijden een klein uitsteeksel. De arm die vanaf hier recht 

naar beneden gelopen heeft, is bij de oorsprong afgebroken. Het model en de 

geringe afmetingen (lengte koker: 2.6 cm; diameter max.: 2.0 cm; min: 1.4 cm), doet 

vermoeden dat de kaarsenhouder onderdeel is geweest van een kaarsenkroon.73 De 

twee kleine uitsteeksels dienden in dat geval als steunpunt voor op de lekschaal. De 

afgebroken arm (max. diam.: 4 mm) zou dan een armfragment van de kaarsenkroon 

geweest zijn. Voor het type koker zijn geen goede parallellen aanwijsbaar. Een datering 

72  �gan & Pritchard 2010, 116-120. �gan & Pritchard 2010, 116-120.
73  Vgl. Janssen�Thelen 2007, 206-208, afb. 24.6. Vgl. Janssen�Thelen 2007, 206-208, afb. 24.6.
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in de periode vanaf de 15e tot en met de 18e eeuw is aannemelijk.

Een gegoten knoopje is in het midden versierd met een bloem en langs de rand loopt 

een puntversiering (vnr. 49). Dergelijke knopen behoren tot de standaard kledingac-

cessoires van de 17e eeuw. Parallellen zijn onder andere bekend uit Amsterdam en 

Eindhoven en worden gedateerd in de eerste helft van de 17e eeuw.74

Een versierd koperen fragment van sierbeslag heeft centraal een versiering van 

een bladmotief (vnr. 2). Op de achterzijde is de lange smalle strip tot op de helft 

dubbelgevouwen, waarschijnlijk om het aan leer of textiel vast te klemmen. De 

halfronde vorm doet vermoeden dat het deel uitgemaakt heeft van een portefeuille of 

een klein tas. Goede parallellen zijn niet aanwijsbaar. Door de machinale vervaardiging 

zal het stuk waarschijnlijk niet ouder zijn dan 19eeeuws. 

Een vondst die met zekerheid in de 19e eeuw gedateerd kan worden is het Duitse 2 

Pfennig muntstuk (vnr. 49). Als gevolg van de zeer slechte leesbaarheid is een meer 

nauwkeurigere datering binnen de 19e eeuw niet mogelijk.

De twee vormgelijke sierspijkers of naalden kunnen voor veel doeleinden van 

toepassing zijn geweest en zijn niet nauwkeurig dateerbaar (vnr. 49).

Vnr. Materiaal Object Aantal Context Spoor

49 ijzer vishaak 13 - 9999

49 ijzer spijker 1 - 9999

49 ijzer(giet) ketel�kookpot fragm. 1 - 9999

49 ijzer scharnier onderdeel 3 - 9999

49 ijzer opbouwslot 1 - 9999

49 ijzer sleutelgat beslag 1 - 9999

49 ijzer(�lood) indet. 1 - 9999

42 ijzer indet. 1 ingraafkuil palenrij 36

2 ijzer indet. 1 ingraafkuil Atlantikwall 2

15 ijzer harpsluiting 1 cultuurlaag 2 5030

34 ijzer harpsluiting fragm. 1 - 5050

34 ijzer mes 1 - 5050

34 ijzer spijker 2 - 5050

16 ijzer indet. 2 cultuurlaag 1 5020

14 ijzer nagel�klinknagel 1 cultuurlaag 1 5020

14 ijzer deksel doosje 1 cultuurlaag 1 5020

14 ijzer indet. 2 cultuurlaag 1 5020

19 ijzer indet. 1 cultuurlaag 2 5030

35 ijzer pen�klinknagel 3 cultuurlaag 4 5056

35 ijzer indet. 1 - 9999

35 lood loodstrip raam 2 - 9999

35 lood indet. 1 - 9999

13 ijzer indet. 1 - 5039

17 ijzer indet. 1 cultuurlaag 1 5020

34 ijzer mes 1 cultuurlaag 4 5056

8 ijzer indet. 1 - 5038

6 aluminium aluminiumfolie�indet. 1 cultuurlaag 2 5030

6 ijzer indet. 1 cultuurlaag 2 5030

36 ijzer klinknagel 1 cultuurlaag 4 5056

2 koperleg. versierd beslag 1 ingraafkuil Atlantikwall 2

49 koperleg. sierspijker (+ kop) 2 - 9999

49 koperleg. versierde knoop 1 - 9999

49 koperleg. gesp met beslag 1 - 9999

49 koperleg. kandelaar fragm. 1 - 9999

49 koperleg. munt 1 - 9999

74  Baart 1977, 192; nr.298; Arts 1992, 170-171, afb.115; m.n. nr.14. Baart 1977, 192; nr.298; Arts 1992, 170-171, afb.115; m.n. nr.14.

Figuur 8.7  
Links:  koker van een kandelaar uit vermoede-
lijk de Nieuwe tijd (vnr. 49). Rechts: laatmid-
deleeuwse gesp met (nog) scharnierende 
gespplaat (vnr. 49). Schaal 1:1.

Tabel 8.1 
Totaaloverzicht van de metaalvondsten van 
�atwijk �ustversterking – parkeergarage.
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8.2.4 Conclusie

De groep metaalvondsten uit Katwijk bestaat voor het grootste gedeelte uit vondsten 

van ijzer, gevolgd door een klein aantal kopergelegeerde vondsten, enkele vondsten 

van lood en een vondst van aluminium. Het gedetermineerde vondstmateriaal laat zich 

door het niet kunnen toekennen van meer nauwkeurigere dateringen of het ontbreken 

van archeologische context niet goed gebruiken voor contextanalyse. De meer 

nauwkeurig gedetermineerde en gedateerde vondsten zijn allen zonder begeleidende 

archeologische context aangetroffen. Metaalvondsten met een vondstlocatie in de 

ingraafkuilen van de Atlantikwall of de cultuurlagen 1, 2, 3 of 4 betreft voornamelijk 

niet te determineren materiaal. 

Door het bovengenoemde bezit de groep metaalvondsten nauwelijks tot geen 

archeologische informatiewaarde.

8.3 Bouwmateriaal

T. Vanderhoeven

8.3.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een kleine hoeveelheid bouwmateriaal 

verzameld. Het gaat hierbij voornamelijk om bakstenen en enkele dakpannen. Tijdens 

het veldwerk heeft een selectie plaats gevonden waarbij enkel representatieve en 

mogelijk dateerbare stukken zijn verzameld. 

8.3.2 Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is te bepalen of het bouwmateriaal mogelijk verspoelde 

resten van de oude dorpskern van Katwijk bevat en het vaststellen van een eventueel 

verschil in datering van het materiaal uit verschillende contexten. Hiertoe is getracht 

te bepalen of het materiaal afkomstig uit verschillende contexten te dateren is en 

gedefinieerd kan worden als pre-industrieel of industrieel. 

8.3.3 Resultaten

Opvallend is dat het bouwmateriaal een sterk heterogeen voorkomen heeft. 

Het materiaal is binnen één context sterk verschillend in maatvoering, kleur en 

hardheid. Tevens is al het bouwmateriaal gefragmenteerd, complete stukken zijn 

niet aangetroffen. De samenstelling van het bouwmateriaal duidt erop dat het hier 

gaat om secundaire depositie. Het bouwmateriaal is hier secundair gedumpt of 

terecht gekomen en is afkomstig van verschillende oorsprong. Hieronder zal het 

bouwmateriaal per context worden weergegeven:

Cultuurlaag 1 (S5020)
Uit cultuurlaag 1 zijn vijf fragmenten van bakstenen en één fragment van een tegel 

verzameld. De bakstenen vertonen resten van harde cement houdende mortel, de 

bakstenen dateren uit de 18e-19e eeuw. De tegel is industrieel geproduceerd en dateert 

uit de eerste helft van de 20e eeuw. 
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Cultuurlaag 2 (S5030)
Uit cultuurlaag 2 zijn vijf fragmenten van bakstenen verzameld. De bakstenen vertonen 

resten van harde cement houdende mortel, de bakstenen dateren uit de 18e-20e eeuw.

Cultuurlaag 3 (S5045)
Uit cultuurlaag 3 zijn twee fragmenten van bakstenen en één fragment van een 

dakpan verzameld. Van één van beide bakstenen kon de maatvoering ten dele worden 

vastgesteld. De geringe dikte van de baksteen (30 mm) wijst op een datering in de 18e 

– 19e eeuw.

Cultuurlaag 4 (S5055 en S5056)
Uit cultuurlaag 4 zijn één fragment baksteen en één fragment mortel verzameld. 

Van de baksteen kon de maatvoering ten dele worden vastgesteld. De dikte van de 

baksteen is 49 mm. De baksteen is onregelmatig gevormd. De baksteen dateert 

hoogstwaarschijnlijk uit de 17e-18e eeuw. De mortel dateert uit de 18e-19e eeuw. 

Spoor 1.2 (werkput 1 – ingraafkuil Atlantikwall)
Uit spoor 2 zijn één fragment van een baksteen en één fragment van een dakpan 

verzameld. Beide fragmenten zijn te dateren in de 20ste eeuw.

Spoor 4.36 (werkput 4 - ingraafkuil rond palen)
Uit spoor 4.36 zijn drie fragmenten van bakstenen verzameld. Het spoor betreft een 

kuil rond paalsporen, waarmee de palen bij plaatsing zijn verstevigd. De maatvoering 

van de drie fragmenten kon ten dele worden vastgesteld. Alle drie de fragmenten zijn 

relatief dik (40, 48 en 54 mm). Eén fragment betreft een hard gebakken misbaksel. Een 

ander fragment bevat resten van mortel. De fragmenten zijn te dateren in de 17e – 19e 

eeuw. 

8.3.4 Conclusies

Zoals al reeds werd aangegeven heeft het bouwmateriaal een sterk heterogeen 

karakter. Het materiaal lijkt secundair te zijn gedeponeerd. Hierbij is materiaal gebruikt 

dat afkomstig is van verschillende herkomst. De meerderheid van het materiaal is 

industrieel van aard. Zowel cultuurlaag 1 als cultuurlaag 2 bevatten elementen van 

bouwmateriaal die in de 20e eeuw te dateren zijn. Cultuurlaag 3 en 4 zijn hoogst-

waarschijnlijk op zijn vroegst in de 19e eeuw gevormd. Spoor 2 betreft een ingraafkuil 

van de Atlantikwall en bevat bouwmateriaal uit de 20e eeuw. Spoor 36 bevat 

bouwmateriaal ouder en recenter bouwmateriaal dat in de 17e-19e eeuw te dateren is. 

De resultaten geven geen indicatie om te vermoeden dat zich in het plangebied de 

verspoelde resten van het historische Katwijk aan zee bevinden. 
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Synthese

9.1 Conclusie

Op basis van het vooronderzoek, in de vorm van verkennend en waarderend 

booronderzoek, werden in de ondergrond drie landschappen onderscheiden: het 

Jonge Duin- en strandlandschap, het Oude Duinlandschap en het landschap van het 

Oude Rijnestuarium. Tijdens de proefsleuvencampagne is onderzoek gedaan naar de 

Atlantikwall en vindplaats 1 in het Jonge Duinlandschap en het Oude Duinlandschap. 

Bijna de complete bodemopbouw, vanaf het maaiveld op circa 6 m + NAP tot circa 1,3 

m + NAP, bestaat uit Jong Duinzand. Op circa 1,2 m –MV is echter in dit duinzand een 

antropogeen aangebracht kleipakket aangetroffen. Tijdens de stormvloed van 1953 

is een groot deel van het duin weggeslagen en de klei is na de stormvloed in 1953 en 

1954 aangebracht om verdere afkalving van de kust te voorkomen. Het betreft een 

brede strook (circa 10 m) met een dikte tot zo’n 1,5 m. Uit bouwtekeningen (bijlage 

IV) en het booronderzoek (fig. 5.2) is bekend dat het kleipakket is aangebracht vanaf 

het Vuurbaakplein tot aan de Voorstraat en een stukje ten noorden ervan tussen het 

Waaigat en de Koningin Wilhelminastraat. 

In het Jonge Duinzand zijn vier cultuurlagen aangetroffen op dieptes variërend tussen 

4,7 en 1,3 m + NAP. De bovenste drie lagen kenmerken zich door een donkerbruine tot 

zwarte kleur als gevolg van de aanwezigheid van kachelslik en kolengruis. Hiernaast 

bevatte de laag veel fragmenten aardewerk, natuursteen, baksteen en metaal. Op 

basis hiervan zijn deze drie lagen als afvallaag te interpreteren. De onderste cultuurlaag 

betreft een 1 m dik zandpakket waarin verspreid vondsten zijn aangetroffen. Deze 

laag wordt geïnterpreteerd als een natuurlijke afzetting waarin af en toe afval terecht 

is gekomen. Vondstmateriaal uit de onderste cultuurlaag (nr. 4) dateert aan het eind 

van de 18e – begin 19e eeuw. Cultuurlaag 3 wordt gedateerd tussen 1800 en 1850 en 

cultuurlaag 2 dateert eind 19e – begin 20e eeuw. De bovenste cultuurlaag (nr. 1) dateert 

tussen 1892 en 1900. 

De archeologische vondsten uit het Jong Duinzand laten zien dat de bovenste 4.5 m 

van het huidige duinlandschap in een periode van 250 jaar gevormd is. De datering van 

de cultuurlagen komt overeen met de verwachting van het vooronderzoek, onbekend 

was echter dat het totale pakket Jong Duinzand in een periode van slechts 250 jaar is 

opgebracht. Op basis van het vooronderzoek werden ook bewoningssporen uit de late 

middeleeuwen mogelijk geacht in het Jonge Duinzand. Deze zijn niet aangetroffen. 

Wel zijn er enkele vondsten aanwezig in cultuurlaag 4 die in de late middeleeuwen 

kunnen worden geplaatst (een koperen riemgesp en drie scherven van een kom of 

vuurstolp). Deze losse vondsten worden geïnterpreteerd als oud zwerfafval dat van 

elders is aangevoerd door zee.

In associatie met de cultuurlagen zijn nauwelijks archeologische sporen aangetroffen. 

Aanwezig zijn een kuil en enkele mogelijke paalsporen, geassocieerd met cultuurlaag 

1 en 2. Daarnaast is, in samenhang met cultuurlaag 4, een palenrij aangetroffen welke 

parallel aan de kust loopt. Op basis van archiefonderzoek is vastgesteld dat de palen 

onderdeel hebben uitgemaakt van een kustwering die in 1702 is geplaatst en in 1714 

tijdens een zware storm is verwoest.

Op basis van het vooronderzoek werd onder de Jonge Duinafzettingen Oud Duinzand 

verwacht. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is op een diepte van circa 1,3 m + NAP 

een overgang waargenomen naar een, in kleur en textuur, afwijkende afzetting. Op 

9
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basis van een OSL datering blijkt dit inderdaad het Oude Duinzand te betreffen. 

De top van het Oude Duinzand dateert uit 682 + 11 na Chr. De top van het pakket is 

geërodeerd.75 In de afzettingen zijn geen archeologische indicatoren waargenomen. 

Bij de aanleg van de geplande parkeergarage en kustversterking zal de ondergrond tot 

maximaal 1 m + NAP worden verstoord. Het estuariene landschap wordt zodoende niet 

bedreigd en is niet nader onderzocht tijdens het proefsleuvenonderzoek. 

9.2 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 de vindplaats 

ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel te voorkomen 

dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van 

groot belang, niet behouden worden.

Op basis van deze parameters en de bijbehorende criteria volgt nu een waardering van 

het onderzoeksgebied en de daarin aangetroffen sporen en vondsten per context.

9.2.1 Antitankmuur

A.V.A.J. Bosman

Op basis van de in het bureauonderzoek genoemde elementen is er sprake van een 

behoudenswaardige vindplaats. De goede fysieke staat van het object en vooral 

de er op voorkomende originele schildering versterken dit oordeel nog verder. De 

KNA-criteria conservering, zeldzaamheid en informatiewaarde kunnen allen met 

minstens een punt omhoog, waarmee de totale score van 8 boven de vereiste 7 punten 

op inhoud voor een selectie als behoudenswaardige vindplaats komt (tabel 9.1).

9.2.2 Vindplaats 1 – Historisch Katwijk aan Zee

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet van toepassing op 

het te beoordelen plangebied. 

Er is ook geen sprake van een herinnering die verbonden is aan het verleden. Er heeft 

geen historische gebeurtenis plaatsgevonden en er bestaan ook geen volksverhalen of 

andere verbondenheid met het onderzochte gebied. 

75  Deze erosieve overgang was niet vastgesteld in het booronderzoek (Jansen 2012). Deze erosieve overgang was niet vastgesteld in het booronderzoek (Jansen 2012).

Tabel 9.1 
�aardering Antitankmuur.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid 2

Herinnering 3

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

�onservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 3

�nsemblewaarde 3

Representativiteit 5 + 3 + 6
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Het plangebied blijkt niet op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal daarom moeten 

blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit (tabel 9.2).

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn en in 

situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid en conservering. De aanwezigheid van 

mogelijke verstoringen in relatie tot de stabiliteit van de fysieke omgeving is bepalend 

voor de gaafheid van de sporen en structuren; de conservering heeft betrekking op de 

mate waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven. 

Vindplaats 1 scoort laag op gaafheid (score 1). Voorafgaand aan het onderzoek werden 

resten van de historische bewoning van Katwijk verwacht in het onderzoeksgebied. 

Van historische kaarten is bekend dat het dorp zich in het verleden richting het westen 

tot voorbij het Witte Kerkje uitstrekte. Er zijn verschillende cultuurlagen aangetroffen 

die in verband kunnen worden gebracht met de historische bewoning van Katwijk aan 

Zee, maar de resten bevinden zich niet in situ. De bovenste drie cultuurlagen bestaan 

uit nederzettingsafval en kunnen zodoende als afvallagen worden geïnterpreteerd. 

Ze worden gedateerd in de periode eind 18e tot 20ste eeuw. Cultuurlaag 4 is een 

laag met verspoelde vondsten. In samenhang met de cultuurlagen zijn nauwelijks 

sporen aangetroffen. De aangetroffen sporen bestaan uit een rij houten palen die als 

zeewering geïnterpreteerd kan worden en enkele losse paalsporen en een kuil. 

De conservering van de vindplaats kan als middelhoog worden beschreven (score 

2). Het anorganisch vondstmateriaal is goed bewaard. Wel is het materiaal deels 

gefragmenteerd, maar er is nauwelijks sprake van verwering. Het organisch materiaal 

is minder goed bewaard. Weliswaar zijn een reeks houten palen aangetroffen, maar 

overige organische vondstcategorieën (zoals leer, ecologische resten en botmateriaal) 

zijn niet aangetroffen. Gezien de cultuurlagen nederzettingsafval bevatten zouden 

deze wel worden verwacht. 

De totaalscore van fysieke kwaliteit bedraagt drie punten. Gezien deze middelmatige 

score wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken.

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, informatie-

waarde, ensemblewaarde en representativiteit. 

Op zowel zeldzaamheid, informatiewaarde als ensemblewaarde scoort de vindplaats 

laag (score 1). De resten van historisch Katwijk aan Zee zijn reeds op verschillende 

locaties in Katwijk onder de huidige dorpskern onderzocht.76 Hieruit blijkt dat de 

resultaten uit onderhavig onderzoek, gezien de fysieke kwaliteit, weinig bijdragen aan 

de bestaande kennis van historisch Katwijk. Bovendien zijn uit de periode waaruit de 

archeologische resten dateren veel historische bronnen bekend die de geschiedenis 

van de kustrand van het dorp waarschijnlijk gedetailleerder in kaart kunnen brengen 

dan met archeologisch onderzoek mogelijk is.

Het criterium representativiteit is niet van toepassing om dat duurzaam behoud van de 

vindplaats uitgesloten is.

Op inhoudelijke gronden komt de vindplaats uiteindelijke uit op een totaalscore van 6 

punten. 

Eindconclusie is dat de vindplaats niet behoudenswaardig is (minder dan 7 punten).

76  Brokke & Du Piêd 2013; Louwen 2012. Brokke & Du Piêd 2013; Louwen 2012.

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

�onservering 2

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

�nsemblewaarde 1

Representativiteit n.v.t.

Tabel 9.2 
�aardering vindplaats 1 – Historisch �atwijk 
aan Zee.
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9.2.3 Oud Duinlandschap

Beleving
Het criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet van 

toepassing op het te beoordelen plangebied. Er is ook geen sprake van een 

herinnering die verbonden is aan het verleden. Er heeft geen historische gebeurtenis 

plaatsgevonden en er bestaan ook geen volksverhalen of andere verbondenheid met 

het onderzochte gebied. 

Het plangebied blijkt niet op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal daarom moeten 

blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit (tabel 9.3).

Fysieke kwaliteit
De gaafheid van het plangebied kan als laag (score 1) worden aangemerkt. De abrupte 

overgang van het Oude Duinzand naar het Jonge Duinzand duidt op een erosiefase. 

Het is onbekend hoeveel sediment weggeslagen is, het hiaat betreft zo’n 1160 jaar. Er 

zijn geen archeologische sporen en vondsten aangetroffen. Het criterium conservering 

is niet van toepassing omdat vondsten niet zijn aangetroffen.

De totaalscore van fysieke kwaliteit bedraagt één punt. Gezien deze lage score wordt 

naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken.

Inhoudelijke kwaliteit
Zowel zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit zijn 

niet van toepassing omdat archeologische resten niet zijn aangetroffen. 

Eindconclusie is dat de vindplaats niet behoudenswaardig is (minder dan 7 punten).

9.3 Advies

9.3.1 Advies Atlantikwall

A.J.A.V. Bosman

Tijdens het veldonderzoek in het plangebied zijn de te verwachten resten van de 

tankmuur als westelijke bescherming van de St.P.Gr. Katwijk, aangelegd tussen 1943 

en 1945, daadwerkelijk aangetroffen. Na de bevrijding is de muur al snel in delen 

gebroken en over de kop in een diep gat getuimeld. Het staat daarmee niet meer in 

situ. Ander contemporain (vondst)materiaal is sporadisch aangetroffen. Hieronder 

bevinden zich wellicht ook delen van een mitrailleurbunker type 681. 

Gezien het bovenstaande adviseren wij op basis van de behoudenswaardigheid behoud 

in situ na te streven, en maatregelen te nemen die dat behoud garanderen. Mocht 

omwille van de bouwplannen of andere graafwerkzaamheden dit type behoud niet 

mogelijk blijken, dan dient behoud ex situ geregeld te worden, door middel van een 

definitieve opgraving en lichten van die delen van de tankmuur die in de weg staan van 

het bouwproces.

Het is aan te bevelen een representatief deel van de tankmuur te bergen en te 

gebruiken als zichtbaar monument op (indien mogelijk) de plaats waar de tankmuur 

ooit origineel parallel aan de kustlijn heeft gestaan. Hiermee is ook een mate van 

behoud bereikt. Het toonbaar maken van het stuk zal de belevingswaarde sterk in 

gunstige zin beïnvloeden. Wel is aan te bevelen vooraf te onderzoeken of de kleuren 

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinnering n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

�onservering n.v.t.

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde n.v.t.

�nsemblewaarde n.v.t.

Representativiteit n.v.t.

Tabel 9.3 
�aardering Oud Duinlandschap.
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op de tankmuur door het lichten en blootstellen aan de elementen geen verder 

schade zullen oplopen. Met name die kleuren zijn in dit onderzoek als doorslaggevend 

argument gepresenteerd, waarmee de behoudenswaardigheid van dit object 

onomstotelijk is vastgelegd.

Mocht het herplaatsen van een te amoveren deel van de tankmuur om wat voor reden 

dan ook niet aan de Boulevard van Katwijk lukken, dan is wellicht een andere optie het 

bij het Atlantikwall-museum in Noordwijk te plaatsen. Ook al is de muur in Noordwijk 

iets afwijkend ten opzichte van die in Katwijk, het verschil is met name in de diepte van 

de fundering. Het bovengrondse deel is nagenoeg gelijk.

9.3.2 Advies vindplaats 1 – Historisch Katwijk aan Zee

Er is geen behoudenswaardige vindplaats in het Jonge Duinzand aangetroffen. Met 

historisch Katwijk kunnen enkel een aantal afvallagen en enkele losse sporen in 

verband worden gebracht. Ook is een palenrij uit de 18e eeuw aangetroffen welke als 

kustverdediging wordt geïnterpreteerd. Op basis van de resultaten van het proefsleu-

venonderzoek kan de lage verwachting voor archeologie in het Jonge Duinlandschap 

in het noordelijk deel van de parkeergarage gehandhaafd blijven. Geadviseerd wordt 

hiernaar geen verder onderzoek te verrichten en het terrein vrij te geven voor de 

geplande werkzaamheden.

9.3.3 Advies Oud Duinlandschap

De archeologische verwachting voor de top van het Oud Duinzand kan van middelhoog 

naar laag worden bijgesteld in het noordelijk deel van de parkeergarage. Dit is 

gebaseerd op de volgende argumenten: 

- Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in het Oud Duinzand geen bodems of 

archeologische resten aangetroffen.

- De top van het Oud Duinzand in de proefsleuf is geërodeerd. Het is aannemelijk 

dat de situatie in het noorden vergelijkbaar is. 

- In het noordelijk deel slechts sprake van fragmentarische ‘spots’ Oud Duinzand 

op het diepste verstoringsniveau. In het grootste deel van de noordelijke 

parkeergarage wordt de top van het Oud Duinzand niet bedreigd (uitsluitend ter 

hoogte van de spots wordt mogelijk de top geraakt).

Er worden in het noorden van de parkeergarage dus geen lagen ‘bedreigd’ waarin 

wel bodems en indicatoren in het Oud Duinzand aanwezig zijn, want die zitten (veel) 

dieper. 

Het Oude Duinlandschap in het onderhavige onderzoeksgebied inclusief het noordelijk 

deel van de parkeergarage behoeft geen aanvullend onderzoek en het terrein kan 

worden vrij gegeven voor de bouwwerkzaamheden.

9.4 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Zijn in het onderzoeksgebied resten van de tankmuur aanwezig. Hoe was de 

oorspronkelijke positie van de tankmuur als onderdeel van de Atlantikwall. Hoe is de 

tankmuur gesloopt?

Ja, de tankmuur is aanwezig, alsmede sporen van de kuil waar deze in omgetrokken 

is. De tankmuur is opgebouwd geweest pal ten westen van de Boulevard van Katwijk. 

Door het omvallen van de muur is de oorspronkelijke positie alleen bij benadering te 

bepalen.
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De tankmuur is gesloopt door voor de tankmuur een langgerekte kuil te graven, 

parallel aan de tankmuur. Hierin zijn delen van de muur gevallen, los getrokken door 

de dragline die het gat groef. De muur is op scheidingen van bouwsegmenten en op 

zwakke plekken gebroken. Mogelijk is in de opgraving zo’n zwakke plek blootgelegd.

 

2. Zijn binnen het onderzoeksgebied andere resten (sporen, voorwerpen) uit WOII 

aanwezig die verband houden met verdedigingsactiviteiten langs de tankmuur?

In de opgravingsput is een fragment prikkeldraad gevonden dat mogelijk tot één van 

de versperringen heeft behoord op het strand of in het duin nabij de tankmuur. In de 

derde sleuf zijn resten bouwpuin aangetroffen van de gesloopte mitrailleurbunker van 

het type 681.

3. Welke (nieuwe) inzichten zijn er ten aanzien van de inrichting van het onderzoeksge-

bied gedurende de Tweede Wereldoorlog? Hoe is met de resten van de Atlantikwall 

omgegaan in de periode na WOII?

Volkomen onverwacht is het aantreffen van de originele camouflageverf op de 

tankmuur. De bevestiging van het voorkomen van camouflage op de tankmuur is 

gevonden op niet eerder onder de aandacht gekomen foto’s in het Katwijks Museum 

(collectie D. Kruyt). De combinatie van beide heeft tot een reconstructie kunnen leiden 

van het camouflageschema.

De omgang met resten van de Atlantikwall na WOII is wisselend. De tankmuur parallel 

aan de Boulevard van Katwijk is in zijn geheel onder het zand verdwenen. Elders 

staan nog wel delen overeind in het duin. De versterkingen direct voor en achter de 

tankmuur zijn eveneens gesloopt, in sommige gevallen zelfs al voor het verdwijnen van 

de tankmuur.

4. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige en geologische zin (met opgave 

van dieptes in cm en in NAP-maten)? Wat zijn de kenmerken van de overgang van 

Jong naar Oud Duinzand en hoe onderscheiden beide duinzanden zich van elkaar? 

Tot op circa 1,0 m NAP is sprake van Jong Duinzand dat in de afgelopen twee eeuwen 

gevormd is. De onderste lagen van het Jonge Duinzand zijn gevormd in een milieu dat 

typisch is voor het hoogstrand. Een milieu waarbij afwisselend sedimentatie onder 

invloed van water en wind plaats vind. Vanaf 1,0 m NAP is sprake van Oud Duinzand. 

Dit zand is fijner, compacter en is onder eolische omstandigheden gesedimenteerd. 

In het Oude Duinzand zijn geen sporen van bodemvorming aangetroffen. Het niveau 

waarop deze in de boringen zijn aangetroffen is echter niet bereikt.

5. Wat zijn de oorzaken van het ontstaan en de uitbreiding van de (Oude en Jonge) 

duinen en zijn fasen in het duinvormingsproces te onderscheiden. Wat is de datering 

van de verschillende overstuivingen?

Het pakket Jonge Duinen is relatief jong (gevormd in circa twee eeuwen). Dit pakket is 

gevormd na een periode van kustafslag waarbij een deel (hoeveel is onbekend) van het 

Oude Duinzand verdwenen lijkt. In het mogelijke Oude Duinzand is geen archeologisch 

materiaal aangetroffen op basis waarvan dit gedateerd kan worden en uitsluitsel kan 

worden gegeven over de genese ervan. In het pakket Jonge Duinzand is duidelijk 

sprake van een stratigrafie. Er zijn drie cultuurlagen waargenomen. Echter op basis 

van de inhoud van deze cultuurlagen kunnen ze niet ten opzichte van elkaar gedateerd 

worden. Er is eveneens sprake van twee uit historische bronnen gedateerde niveaus 

bovenin in het pakket duinzand. Dit betreft een puin en grindlaag die verband houd 

met de sloop van de Atlantikwall in 1947. Deze laag wordt afgedekt door een pakket 

duinzand waarop in het westelijke deel van het gebied een kleilaag is aangetroffen die 
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is aangebracht na de storm van 1953. Ook deze laag wordt afgedekt door een pakket 

Jong Duinzand dat daarmee dus in de laatste halve eeuw gevormd zal zijn. 

6. Hoe is de stratigrafie in archeologische (antropogene) zin (met opgave van dieptes in 

cm en in NAP-maten)? 

In de oostelijke helft van put 3 bevindt de bovenkant van cultuurlaag 1 zich op een 

hoogte van 4.1 m + NAP en heeft het een dikte van 22 cm. Richting het westen toe 

wordt het pakket dunner en verdwijnt op een hoogte van 2.9 m + NAP. In noord en 

zuidelijke richting lijkt de hoogteligging van de cultuurlaag vrij constant. In put 4 ligt 

de bovenkant van het pakket tussen 3,7 en 3,4 m en is de maximale dikte 32 cm. Direct 

onder cultuurlaag 1 zijn een kuil en enkele mogelijke paalsporen waargenomen.

Net als cultuurlaag 1 wigt cultuurlaag 2 vanuit het oosten naar het westen schuin 

naar beneden uit. In het oosten ligt de top op 3,5 m + NAP. Ter hoogte van put 4 komt 

cultuurlaag 2 samen met cultuurlaag 1 en is vormt zo één pakket. In het oostelijke 

profiel van put 4 is hier en daar de schone stuiflaag (maximale dikte 10 cm) tussen 

cultuur 1 en 2 zichtbaar, op sommige locaties ontbreekt de zandlaag echter en komen 

de twee pakketten samen. De maximale dikte van cultuurlaag 2 bedraagt 70 cm.

Cultuurlaag 3 is circa 5 tot 10 cm dik en komt af en toe samen met de onderkant van 

cultuurlaag 2. Op andere plekken wordt cultuurlaag 3 van 2 onderscheiden door een 

dunne stuiflaag.

Cultuurlaag 4 bevindt zich direct onder cultuurlaag 3 en is circa 1,5 m dik (2,8 – 1,3 m + 

NAP). De top van de palenrij die in deze cultuurlaag is aangetroffen ligt op circa 1,3 m 

+ NAP.

7. Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, ophogingslagen of cultuurlagen? Wat 

zijn de kenmerken en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het 

oorspronkelijke maaiveld (per landschap/vindplaats specificeren)?

Er zijn geen loopvlakken, begraven bodems of ophogingslagen aangetroffen. Wel 

zijn vier cultuurlagen waargenomen. De bovenste drie cultuurlagen worden als 

afvallaag geïnterpreteerd. Het afval bestaat uit aardewerk, glas, kachelslik, metaal 

en kolengruis en dateert de lagen vanaf de 19e tot eind 20e eeuw. Cultuurlaag 4 is een 

1,5 m dik pakket zand dat afwisselend door wind en water is afgezet. In dit pakket zijn 

verspoelde vondsten aangetroffen met een datering vanaf de late middeleeuwen tot 

begin 19e eeuw. Gezien het meeste materiaal uit de periode eind 18e – begin 19e eeuw 

stamt wordt waarschijnlijk geacht dat de afzettingen zich in deze periode hebben 

gevormd.

Door verschillende perioden van kustafslag, waarbij soms meters dikke pakketten zand 

zijn weggeslagen, is het oorspronkelijke maaiveld per vindplaats of landschap moeilijk 

te bepalen.

8. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen en vondsten en de vastgestelde 

stratigrafie in bodemkundig/geologische en archeologische zin?

Alle aangetroffen sporen en vondsten zijn aangetroffen in het Jonge Duinzand. 

Archeologische resten zijn in het Oude Duinlandschap niet aangetroffen.

9. Is er sprake van (sub)recente verstoring en post-depositionele processen? 

In feite kunnen alle aangetroffen afvallagen en de bijbehorende sporen, met 

uitzondering van de palenrij, als subrecente verstoring worden aangemerkt. Door de 

kustafslag zijn eventuele oudere resten in het Jonge Duinlandschap verloren gegaan.



88	 KustversterKIng KatwIjK

10. Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of bijvoorbeeld alleen 

losse vondsten, welke verklaring is hiervoor te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake 

van verstoring van antropogene of natuurlijke aard en/of van beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, methodische, 

technische, logistieke beperkingen, weersomstandigheden, terreinomstandigheden 

(zoals huidig gebruik)? Of is er sprake van aantoonbare afwezigheid van bewoning en/

of actief landgebruik of van een combinatie van genoemde factoren?

Het ontbreken van de verwachte vondsten en sporen in een archeologische context 

in de Jonge Duinen (de bewoningsresten van historisch Katwijk) is te wijten aan de 

afslag van de kust in de Nieuwe tijd. In 1953 is de kust voor een laatste keer afgeslagen, 

tot circa 3 m beneden het niveau van het huidige maaiveld. Van historische kaarten 

is bekend dat het dorp Katwijk zich vroeger heeft uitgestrekt tot ten westen van het 

Witte Kerkje. Deze resten zijn echter door de zee opgeruimd. 

Het totaal ontbreken van vondsten en sporen in het Oude Duinzand is mogelijk 

te wijten aan erosie van de top ervan. Of zich in de top van de Oude Duinen 

oorspronkelijk wel archeologische resten hebben bevonden is onbekend.

11. Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan de 

vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? 

Houd daarbij rekening met de volgende punten:

11.1. Sporen en structuren

· Wat is het aantal, de aard, datering, plaats, omvang, horizontale en verticale 

spreiding van begrenzing van sporen en structuren? Hoe is hun samenhang? 

Onderin het Jonge Duinzand, op circa 1,3 m + NAP is een rij van 32 houten palen 

aangetroffen. De palenrij ligt parallel langs de kust, in het zuiden buigt de rij af richting 

zee. De palen zijn in een kuil gezet,  het vondstmateriaal uit deze kuil wijst op een 

datering in de 18e eeuw. De palenrij heeft waarschijnlijk als zeewering of versteviging 

van een strandopgang gediend. 

Onder cultuurlaag 1 zijn een kuil en vier mogelijke paalsporen waargenomen. Deze 

dateren aan het eind van de 19e eeuw. 

· In welke mate is uit de stratigrafie (profielen en vlakken) en de relatie tussen sporen, 

structuren e.d. een relatieve datering en fasering af te leiden? 

Zie het antwoord op vraag 6 en 7.

· Kunnen binnen de vindplaats verschillende complextypen, verschillende functies 

worden onderscheiden?

De cultuurlagen en de vondsten hierin kunnen in verband worden gebracht met de 

historische bewoning van Katwijk aan Zee. De palenrij onderin het Jonge Duinzand kan 

waarschijnlijk als zeewering of opgang naar het strand worden beschreven.

11.2. Vondsten en paleo-ecologische resten

· Welke vondsten en welke paleo-ecologische resten zijn in de context van een laag, 

spoor of structuur in een vlak of profiel aangetroffen? In welke mate dragen zij bij de 

aan de karakterisering hiervan (complextype, status)? 

In de cultuurlagen, de ingraafkuil van de Atlantikwall en de ingraafkuil van de palenrij 

zijn aardewerk, glas, metaal en bouwmateriaal aangetroffen. Op basis van dit 

materiaal zijn de verschillende contexten gedateerd. Paleo-ecologische resten zijn niet 

aangetroffen.
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· Hoe dateren de vondsten?

De vondsten dateren tussen het eind van de 18e en de 21e eeuw. 

· Zijn er vondstconcentraties en wat is de aard daarvan?

De vondsten concentreren zich in de cultuurlagen die als afvallaag kunnen worden 

beschreven en in de ingraafkuil van de palenrij.

· In welke mate gaat het bij vondsten en paleo-ecologische resten zonder context om 

aanleg- en stortvondsten, of om spoorloze vondsten, bijvoorbeeld uit antropogeen 

of door natuurlijke processen verplaatst materiaal? Wat is hun aard, aantal en 

archeologische significantie? Wat is de horizontale en verticale spreiding? 

Circa 20 % van de vondsten is contextloos. Dit betreft materiaal dat op de laatste 

dag van het onderzoek is verzameld uit de stort. Ook is een enkele vondst verzameld 

uit de relatief schone lagen tussen de cultuurlagen. Gezien de korte periode waarin 

de verschillende cultuurlagen zijn afgezet zijn de enkele losse vondsten uit de 

tussenliggende lagen van weinig archeologisch belang.

12. Is er sprake van (een) behoudenswaardige vindplaats(en)?

De Atlantikwall betreft een behoudenswaardige vindplaats. Hiernaast zijn echter geen 

behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen.

13. In welke mate zijn de archeologische kenmerken van de locatie zichtbaar of 

herkenbaar en in welke mate is er sprake van belevingswaarde?

In het huidige landschap zijn de archeologische kenmerken van de locatie niet 

zichtbaar of herkenbaar. De beleveniswaarde is dus enkel afhankelijk van de herinne-

ringswaarde. Herinneringswaarde is alleen van toepassing op de Atlantikwall. Vooral de 

oudere generatie Katwijkers weten dat de Atlantikwall zich in de ondergrond bevindt 

en sommige mensen kunnen zich zelfs nog herinneren dat de muur langs de rand van 

het dorp gestaan heeft. Voor de overige aangetroffen archeologische resten is er geen 

sprake van herinneringswaarde.

14. Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en herkenbaarheid van sporen; conservering van 

(an)organisch vondstmateriaal en van ecologische resten) van het onderzoeksge-

bied? Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied (binnen 

verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, periode, vindplaatsen)? 

Vindplaats 1 scoort laag op gaafheid. Er zijn verschillende cultuurlagen aangetroffen 

die in verband kunnen worden gebracht met de historische bewoning van Katwijk aan 

Zee, maar de resten bevinden zich niet in situ. In samenhang met de aangetroffen 

cultuurlagen zijn nauwelijks sporen aangetroffen. De conservering van de vindplaats 

kan als middelhoog worden beschreven. Het anorganisch vondstmateriaal is goed 

bewaard. Wel is het materiaal deels gefragmenteerd, maar er is nauwelijks sprake van 

verwering. Het organisch materiaal is minder goed bewaard. Weliswaar zijn een reeks 

houten palen aangetroffen, maar overige organische vondstcategorieën (zoals leer, 

ecologische resten en botmateriaal) zijn niet aangetroffen. Gezien de cultuurlagen 

nederzettingsafval bevatten zouden deze wel worden verwacht. 

De gaafheid het Oude Duinzand kan als laag worden aangemerkt. De abrupte 

overgang van het Oude Duinzand naar het Jonge Duinzand duidt op een erosiefase. 

Het is onbekend in hoeverre de erosie heeft plaatsgevonden. Er zijn geen 

archeologische sporen en vondsten aangetroffen. Het criterium conservering is niet 

van toepassing omdat vondsten niet zijn aangetroffen.



90	 KustversterKIng KatwIjK

15. Wat is de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en 

ensemblewaarde) van het onderzoeksgebied en welke verschillen zijn er t.a.v. dit 

aspect binnen delen van het onderzoeksgebied (binnen verticale en/of horizontale 

grenzen; complextypen, periode, vindplaatsen)? 

Op zowel zeldzaamheid, informatiewaarde als ensemblewaarde scoort de vindplaats 

laag. De resten van historisch Katwijk aan Zee zijn reeds op verschillende locaties in 

Katwijk onder de huidige dorpskern onderzocht.77 Hieruit blijkt dat de resultaten uit 

onderhavig onderzoek, gezien de fysieke kwaliteit, weinig bijdragen aan de bestaande 

kennis van historisch Katwijk. Bovendien zijn uit de periode waaruit de archeologische 

resten dateren veel historische bronnen bekend die de geschiedenis van de kustrand 

van het dorp waarschijnlijk gedetailleerder in kaart kunnen brengen dan met 

archeologisch onderzoek mogelijk is.

Het criterium representativiteit is niet van toepassing om dat duurzaam behoud van de 

vindplaats uitgesloten is.

Voor het Oude Duinlandschap kan de inhoudelijke kwaliteit niet gescoord worden 

omdat archeologische resten niet zijn aangetroffen. 

16. In hoeverre kunnen de aangetroffen vindplaatsen bijdragen aan de bovengenoemde 

onderzoeksthema’s uit de NOaA en POA Zuid-Holland (onderzoekspotentie)?

De aangetroffen resten kunnen weinig bijdragen aan de in het PvE genoemde onder-

zoeksthema’s.

17. Wat is de relatie van de aangetroffen sporen en vondsten tot de historische kern van 

Katwijk? Tevens dienen met betrekking tot vindplaats 1 de vragen 10 t/m 16 aan de 

orde te komen.

De aangetroffen vondsten in de cultuurlagen zullen met de bewoning van Katwijk in de 

18e tot 21e eeuw in verband worden gebracht. Op een kuil en vier mogelijk paalsporen 

na zijn echter geen sporen aangetroffen die met de bewoning in verband kunnen 

worden gebracht.

18. Hoe kan na dit onderzoek de bewoningsgeschiedenis van het onderzoeksgebied 

beschreven worden? 

Het onderzoek wijst uit dat de resten van historisch Katwijk, welke zich in het onder-

zoeksgebied hebben bevonden, in de 18e eeuw zijn weggeslagen. Uit historisch 

kaartmateriaal blijkt dat deze afslag zelfs al in de 17e eeuw heeft plaatsgevonden. 

Nadien lijkt de zee meerdere malen tot minimaal aan de huidige boulevard te zijn 

getreden waarbij oudere resten zijn opgeruimd.

19. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen en vondsten en de vastgestelde land-

schappelijke variatie? 

Alleen in het Jonge Duinzand zijn vondsten en sporen aangetroffen. In dit landschap is 

geen tot nauwelijks sprake van variatie. De aangetroffen cultuurlagen zijn allemaal min 

of meer horizontaal aangetroffen en als er al sprake is van ruimtelijke variatie zal deze 

waarschijnlijk in hoofdzaak kunnen worden verklaard door de ligging ten opzichte van 

het historische centrum van Katwijk aan Zee.

77  Brokke & Du Piêd 2013; Louwen 2012. Brokke & Du Piêd 2013; Louwen 2012.
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20. Hoe vergelijkbaar is de onderzochte locatie met andere locaties in de archeoregio met 

dit complextype en deze datering en hoe passen de bevindingen van het onderzoek in 

de archeo-regionale context? Denk hierbij aan de kwaliteitsaspecten representativiteit 

en ensemblewaarde.

Ook in andere duindorpen waar sprake is geweest van kustafslag kan een dergelijke 

opbouw van het Jonge Duinzand met cultuurlagen verwacht worden. Tot op heden is 

in vergelijkbare omstandigheden voor zover bekend nog geen onderzoek verricht. Het 

algemene beeld dat er (na de Romeinse tijd) sprake is geweest van kustafslag heeft het 

onderzoek bevestigd. Echter de proefsleuf is niet diep genoeg geweest om enig inzicht 

in de potentie van het overgebleven deel van het Oude Duinzand te verkrijgen noch 

van de onderliggende estuariene-afzettingen van de Oude Rijn. 

21. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de 

vindplaats(en) aanwezig zijn en wat is de verwachting betreffende omvang, de fysieke 

en inhoudelijke kwaliteit daarvan? 

Buiten de onderzochte proefsleuven worden geen behoudenswaardige resten meer 

verwacht in de top van het Oude duinlandschap en het Jong Duinlandschap. De 

aangetroffen cultuurlagen in het Jonge Duinzand zullen naar verwachting richting 

het oosten en zuiden buiten het onderzoeksgebied doorlopen. Richting het noorden 

en westen is de begrenzing van cultuurlaag 1 en 2 binnen de grenzen van het onder-

zoeksgebied vastgelegd. Wel kunnen vondsten uit cultuurlaag 3 en 4 noordelijk van 

het onderzoeksgebied worden aangetroffen. Dit betreffen echter losse vondsten, 

uit verspoelde context. De fysieke en inhoudelijke kwaliteit kan als laag worden 

bestempeld. 

22. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het vooronderzoek? 

Het beeld komt in hoofdlijnen goed overeen. Alleen de periode van vorming van 

de Jonge Duinen blijkt aanmerkelijk korter dan op basis van de boringen werd 

verondersteld. Het beeld van de vrij jonge cultuurlagen komt ook naar voren in het 

resultaat van de boringen. Ook het feit dat in het Oude Duinzand binnen 1,0 m NAP 

geen sprake is van bodemvorming komt overeen. 



92	 KustversterKIng KatwIjK

Literatuur

Ambachtsheer, H.F. 2009, Van verdediging naar bescherming, De Atlantikwall in Den 

Haag, VOM-Reeks 1995-1, Den Haag.

Angolia, J.R. & A. Schlicht 1992, Uniforms & Traditions of the German Army 1933-1945, 

Vol. 3, San Jose.

Arts, N. (red.) 1992, Het kasteel van Eindhoven. Archeologie, ecologie en geschiedenis 

van een heerlijke woning 1420 – 1676, Eindhoven. 

Baart, J. (red.) 1977, Opgravingen in Amsterdam. Twintig jaar stadskernonderzoek, 

Haarlem.

Bal, C. 1996, Scheveningen – Den Haag 1940-1945, Van dorp en stad tot 

Stützpunktgruppe Scheveningen, Scheveningen.

Bartels, M. 1999, Steden in Scherven, Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, 

Nijmegen en Tiel (1250-1900), Amersfoort.

Berends, A., 2012, Op zoek naar Beukale. Archeologische vondsten uit een verdronken 

turfstekersdorp, Zwolle.

Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer 2001, Paleogeographic development of the 

Rhine-Meuse delta, The Netherlands, Assen. 

Berge, F. van den 1976, ‘Regout aardewerk, soorten merken en datering in 

Rijksmuseum’ Antiek, Maastrichtse ceramiek uit de 19de eeuw, p. 649-708. 

Bitter, P., S. Ostkamp & N.L Jaspers 2012, Classificatiesysteem voor (post-)middeleeuws 

aardewerk en glas = Het Deventer Systeem (sinds 1989) Deel 1: Keramiek. Digitale 

opzoekschema’s (Versie april 2012), Zwolle.

Blessing, M., F. Deen & M. Prins 2005, Reisgids voor de Tweede Wereldoorlog, 

Amsterdam.

Bloemers, J.H.F. & M.D. De Weerd 1984, Van Brittenburg naar Lugdunum: opgravingen 

in de bouwput

van de nieuwe uitwateringssluis in Katwijk, 1982. In: De uitwateringssluizen van Katwijk 

1404-1984, Leiden, 41-51.

Bosman, A.V.A.J., e.a. (red) 1995, Een gemeente in oorlogstijd, Velsen 1940-1945, 

IJmuiden.

Bosman, A.V.A.J. 2006, ‘Recente verstoringen’, Sporen van strijd op Nederlands 

grondgebied, Archeologie Magazine 6, 32-34.



KustversterKIng KatwIjK    93

Bosman, A.V.A.J. 2008, 2.5 Tweede Wereldoorlog, 5.8 Stellingen uit de Tweede 

Wereldoorlog & Bijlage A. In: T. Hamburg & T. Goossens (red.), Prehistorie tussen de 

loopgraven, Nederzettingssporen en aardewerkcomplexen in Bennekom-Streekziekenhuis 

uit de midden-bronstijd tot de midden-ijzertijd, ca. 1500 tot 500 v.Chr., Archol rapport 81, 

Leiden.

Bosman, A.V.A.J. 2010, Militair archeologisch erfgoed te Valkenburg ZH, Een historisch 

overzicht en verwachtingsmodel, Past2Present rapport 510, Woerden.

Bosman, A.V.A.J. 2011a, Waardering van WO2 vondsten van Vliegkamp Valkenburg Z.H., 

TML rapport 198, Woerden.

Bosman, A.V.A.J. 2011b, Zoek je mot? Kennis en kunde in de archeologie van 

strijdtonelen, Congresbundel Infocentrum Kamp Vught 10 april 2011, Vught.

Bosman, A.V.A.J. 2011c, Bureauonderzoek Atlantikwall (Z-H), The Missing Link rapport 

217, Woerden.

Büro Immekus 2009, Schutz-/Verteidigungsanlagen, Kampfstellungen, Militärische 

Anlagen in historischen Luftbildern, Ein Leitfaden für die Luftbildauswertung, Wenen.

Brokke, A. & L. du Piêd 2013 (concept), Definitieve archeologische opgraving 

waterkunstwerk Andreasplein, Katwijk (Zuid-Holland), ARCADIS-rapport, Hoofddorp.

Clevis, H. 2007, Opgeruimd staat netjes. Keukengoed en tafelgerei van een bouwhuis van 

de Kranenburg (1840-1865), Zwolle.

Du Piêd, L.P. 2011a, Archeologisch bureauonderzoek dijkversterking Katwijk aan Zee, 

ARCADIS-rapport,

Hoofddorp.

Du Piêd, L.P. 2011b, Aanvullende archeologische bureaustudies: De Brittenburg, de 

Historische Dorpskern en de Uitwateringssluis. ARCADIS-rapport, Hoofddorp.

Eenhoorn, H. 2012, Localiseren oude tankmuur aan de boulevard te Katwijk, 

Inpijn-Blokpoel ingenieursbedrijf, Hoofddorp.

Egan, G. & F. Pritchard 2010, Dress Accessories 1150-1450 (Medieval finds from London 

3), Londen.

Fleischer, W. 1998, Feldbefestigungen des deutschen Heeres 1939-1945, Ein 

Typenkatalog, Wölfersheim-Berstadt.

Fleuridas, P., K. Herbots & D. Peeters 2010, Constructions normalisees de l’ Armee de l’ 

Air, Regelbauten der Luftwaffe, z.pl.

Gheysen, S. e.a. 2008, Studie Toeristische ontsluiting van erfgoed uit de Tweede 

Wereldoorlog in de Euregio Scheldemond, z.pl.

Gilst, A. van & H. Kooger 2007, Wallen, muren en afscheidingen, Een bijzonder erfgoed, 

Soesterberg.



94	 KustversterKIng KatwIjK

Gückelhorn, W. 2007, Archäologie des Zweiten Weltkriegs am Mittelrhein, 

Bodendenkmäler, Bauten und Ruinen erinnern, Teil I, Aken.

Gückelhorn, W. 2008, Archäologie des Zweiten Weltkriegs am Mittelrhein, 

Bodendenkmäler, Bauten und Ruinen erinnern, Teil II, Aken.

Harff, D. & P. Harff 2007, Katwijk 1940-1945, Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn 

van dag tot dag, z.pl.

Harff, P. & D. Harff 2002, Noordwijk, Katwijk, Valkenburg, Atlantikwall 1940-1945, 

Stützpunkt Gruppe Katwijk, Veldhoven. 

Jansen, M. 2010, Afhankelijk van de geschiedschrijving, De veranderende omgang in 

het naoorlogse Nederland met bunkers als lieux de mémoire, in: Erfgoed van Industrie 

en Techniek 18/4 & 19/1 (dubbelnummer), 12-18. 

Jansen, B. 2012, Archeologisch verkennend en karterend onderzoek, kustversterking 

Katwijk, gemeente Katwijk, ARCADIS-rapport, Hoofddorp.

Janssen, H.L. & A.A.J. Thelen 2007, Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het 

Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch, Utrecht.

Jurga, R.M. 2013, Befestigungsanlagen und Bunker im Dritten Reich, Königswinter.

Hamer, D. 2009, Het aardewerk van Petrus Regout, 1836-1899 geraadpleegt via http://

www.kunstpedia.com/articles/het-aardewerk-van-petrus-regout-1836-1899.html op 10 

juni 2013.

Korf, D. 1972, 1960 eerste druk, Tegels, Bussum.

Korthals Altes, A. 1984, Luchtgevaar, luchtaanvallen op Nederland 1940-1945, 

Amsterdam.

Kottman 2010, ‘Soo langh daer wat in is. De geschiedenis van de vroegmoderne 

wijnfles in onze streken’, Vormen uit Vuur 209/210, p. 50-71.

Leije, J. van der & A.J. Tol, 2013, PvE IVO Katwijk kustversterking-parkeergarage, 14 

februari 2013, definitief, ArchoL-PvE 33, Leiden.

Lippmann, H. 1995, Bildband Heeres Regelbauten, Deutsches Atlantikwall Archiv 

Nachrichten, Sondernheft 30, Keulen.

Lippmann, H. 1999, Die Regelbauten des Heeres im Atlantikwall, Deutsches Atlantikwall 

Archiv Nachrichten, Sondernheft 10, Keulen.

Louwen, A.J. 2012, Archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden in het 

kader van de nieuwbouw in plangebied Katwijk-Voorstraat 59 (gemeente Katwijk), Archol 

rapport 175, Leiden.

Mes, W, s.a., De aardewerkfabriek van Frederik Regout, 1891-1896 geraadpleegd via 

http://shcl.x-cago.com/shcl/resources/files/JB05Mes.pdf op 10 juni 2013.



KustversterKIng KatwIjK    95

Munsell Color Company 1954, Munsell Soil Color Charts. Inc. Baltimore, Maryland.

NN 1969, Bildheft Neuzeitlicher Stellungbau, German field Works of World War II, reprint 

of Werkblatt 57/5 1943, Bracknell.

Oostveen, J. van & R. Stam, 2011: Productiecentra van Nederlandse kleipijpen. Een 

overzicht van de stand van zaken, Leiden. 

Orton, C., P. Tylers & A. Vince 1993, Pottery in archaeology. Cambridge Manuals in 

Archaeology. Cambridge.

Parlevliet, D. 1992, De Rijnmonding verstopt, Holland 33 (p. 1-16).

Pruissers, A.P & De Gans 1988, De bodem van Leidschendam, Leidschendam.

Rohde, H. & W. Wegener 1997, Der Westwall, Vom Denkmalwert des Unerfreulichen, 

Führer zu archäologischen Denkmälern im Rheinland Nr. 2, Keulen.

Rolf, R. 1982, Bunkers in Nederland, Den Helder.

Rolf, R. & H. Sakkers 2005, Duitse bunkers in Nederland, Middelburg.

Schamp, C.R.C. & I. Schute 2006, Plangebied Nieuwbouw Stichting Het Raamwerk te 

Katwijk

aan Zee, gemeente Katwijk: archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend

veldonderzoek, RAAP-rapport 1312, Amsterdam.

Schuppen, S. van & M. van Bijnen (red.) 2005, De Atlantikwall, Omstreden erfgoed van 

Rijnmond tot IJmond, Den Haag.

Schute, I.A. 2011, Archeologische sporen onder de Zuidboulevard van Katwijk aan Zee: 

plangebied voormalig Zeehospitium, gemeente Katwijk: archeologische onderzoek: een 

mechanisch booronderzoek, RAAP-rapport 2255, Weesp.

Thijssen, J., 1991, Tot de bodem uitgezocht. Glas en ceramiek uit een beerput van de ‘Hof 

van Batenburg’ te Nijmegen 1375-1850, Nijmegen. 

Tol, A.J. & B. Jansen 2012, Sleuven door de delta van de Oude Rijn, Plangebied Nieuw 

Valkenburg, gemeente Katwijk. Inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven, Archol rapport 172, Leiden.

Velde, H.M. van der (red.) 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn: 

tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk, ADC-rapport 

1456 / ADC monografie 5, Amersfoort. 

Vermeulen, B. & A.S. Berends, 2012: Syllabus III, Keramiek uit de Nieuwe tijd ca. 1500 – 

heden, Syllabus HBO Archeologie 2012, Deventer.

Visser, H.R. & J.S. van Wieringen 2002, Kazematten in het Interbellum, Utrecht.



96	 KustversterKIng KatwIjK

Wetzig, S. z.j., Die deutsche Festungsfront, Ostwall, Westwall, Atlantikwall u.a., 

Eggolsheim. 

Collectie Bosman, Dordrecht

Collectie D. Kruyt, Katwijks Museum, Katwijk aan Zee

NIMH, Den Haag

Google Earth

http://ags.prvgld.nl

http://erfgoedstem.nl/

http://germanhelmetcollectors.com

http://www.atlasleefomgeving.nl

http://www.bunkerbehoud.com

http://www.bunkerpictures.nl

http://www.cultureelerfgoed.nl

http://www.hbpbunkerforum.nl

http://www.kadaster.nl 

http://www.katwijkinoorlog.nl

http://www.kustwerkkatwijk.nl

http://www.leger1939-1940.nl

http://www.mei1940.nl

http://www.oorlogsmusea.nl

http://www.watwaswaar.nl

http://www.zuid-holland.nl

Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging onderzoeksgebied.

Figuur 1.2 Omvang aan te leggen parkeergarage en onderzoeksgebied.

Figuur 3.1 Paleogeografische reconstructie van de Oude Rijnmonding (naar: Pruissens 

& de Gans 1988).

Figuur 3.2 Ligging van de plangebieden Parkeergarage (1) en Uitwateringssluis (2) en 

de in de tekst genoemde onderzoeksgebieden Zeehospitium (3); opgraving Zanderij-

Westerbaan (4) en plangebied Vliegveld Valkenburg (5).

Figuur 3.3 Begrenzing van vindplaats 1 en de zones met middelhoge verwachting voor 

vindplaatsen in het Oude Duinlandschap (bij een maximale verstoringsdiepte van 1 m 

+NAP).

Figuur 4.1 Sleuven- en puttenkaart met de beschreven profielen.

Figuur 4.2 Aanleg van put 3, op de voorgrond bouwpuin van de type 681 bunker.

Figuur 5.1 Drie geologische profielen haaks op de kust. Zie voor de locatie van de 

profielen figuur 5.2. 
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Figuur 5.6a geologisch geïnterpreteerd profiel parallel aan de kust ter hoogte van de 

geplande parkeergarage (zie voor locatie profiel fig. 5.6b).

Figuur 5.6b Ligging van profiel A-A’ ter hoogte van de geplande parkeergarage met de 

locaties van de proefsleuven. 

Figuur 5.7 Het vervaardigen van het lakprofiel aan de zuidelijke kopse kant van de 

proefsleuf. 

Figuur 5.8 Lakprofiel Katwijk Kustversterking, bovenste deel. Er zijn ondanks de maar 

weinig wisselende korrelgroottes duidelijke lagen te onderscheiden. De grijze lagen 

bestaan uit fijner zand dan de bruine lagen. De grijze lagen zijn oude strandoppervlak-

tes bestaand uit aangewaaid zand, waarin veel verstoringen zitten (=voetstappen van 

de 19e eeuwse Katwijkers). NB: de zee ligt links.

Figuur 5.9 In dit deel van het lakprofiel bevindt zich de scheiding tussen het Jong 

Duinzand in het bovenste pakket en het onderste pakket van Oud Duinzand, ongeveer 

op de lijn onderlangs de scherp afgetekende doorgaande laagjes (ca. 5 cm boven het 

roestig gekleurde laagje).

Figuur 5.10 Beeld uit de kustlijnviewer (Deltares/RWS-WVL) op basis van Google Earth. 

Met de gele punaise wordt de locatie van de opgraving weergegeven. De zwarte lijn 

ten zuiden van de punaise is transect 8700 waarvoor de berekeningen zijn gemaakt, 

die ten grondslag liggen aan fig. 5.11. De samenvatting van de kustontwikkeling is 

hieronder weergegeven in tabel 5.1.

Figuur 5.11 De ontwikkeling van de kustsectie 8700. Legenda: MLW=Positie Gem. 

Laagwaterlijn; MHW= Positie Gem. Hoogwaterlijn; DF=positie Duinvoet. Distance 

wrt RSP: afstand in relatie tot de Rijksstrandpaal = de oranje gekopte palen als vaste 

punten op de kust. Een positief cijfer geeft uitbouw aan. De wolken puntjes en de 

kruisjes geven de verschillende meetperioden aan: na 1965 is het JARKUS systeem 

opgezet. De blauwe lijn rechts in de grafiek geeft een suppletie aan, de uitslag van de 

lijn geeft aan hoeveel m3/m is neergelegd, in dit geval als een vooroeversuppletie.

Figuur 6.1 Noordprofiel van put 3 met cultuurlagen en spoornummers.

Figuur 6.2 Alle sporenkaart.

Figuur 6.3 Cultuurlaag 1 & 2 in het oostprofiel van put 4. 

Figuur 6.4 Doorsnede van de afvalhoop in het vlak en het oostprofiel van put 4.

Figuur 6.5 Deel van de palenrij in put 4. 

Figuur 6.6 De bovenkant van één van de houten palen uit de palenrij in vlak 4 (spoor 5). 

Figuur 7.1 Widerstandsnest 60H, Baupunkt 181 in tekening en luchtfoto.

Figuur 7.2 Tankmuur met houten trappen, rechts daarvan de openingen van het 

onderaardse gangenstelsel. Links van de tankmuur is de verhoging van de mitrailleur-

bunker type 681 zichtbaar.

Figuur 7.3 Grens van het bouwplan (zwart) met tankmuur binnen (groen) en buiten 

(rood) de parkeergarage.

Figuur 7.4 De blootgelegde delen van de tankmuur, rechts het “Witte Kerkje”.

Figuur 7.5 Het gefacetteerde profiel van de tankmuur.

Figuur 7.6 De insteek van de kuil, rechts naast de jalon.

Figuur 7.7 Tegel op het met grind gemarkeerde sloopniveau van de tankmuur in het 

noordprofiel van de derde sleuf.

Figuur 7.8 Puin van de gesloopte bunker type 681.

Figuur 7.9 Omgeslagen spijkerpunt uit de bekisting van de tankmuur.

Figuur 7.10 Aanduiding van de positie van de gestucte vlekken in bovenste deel (geel) 

en vuurbank (oranje).

Figuur 7.11 De kleuren op het oppervlak van de tankmuur.

Figuur 7.12 Locaties van groene vlekken.
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Figuur 7.13 Verschillende typen tankmuur, met aanduiding van de richting waar de 

vijand vandaan komt (pijl).

Figuur 7.14 Landinwaarts gelegen tankmuur tussen Katwijk en Wassenaar.

Figuur 7.15 Profielen van de tankmuurtypen bij Scheveningen.

Figuur 7.16 Sperrgebiet aanduidingsbord ten oosten van de Boulevard.

Figuur 7.17 Het smalspoor met locomotief, centraal op de achtergrond een 

betonmolen.

Figuur 7.18 Dragline met links daarvan een gestorte fundatie en opgebouwde 

bekisting.

Figuur 7.19 Aanleg van de tankmuur bij de Voorstraat (collectie Katwijks Museum / D. 

Kruyt).

Figuur 7.20 Aanleg van de tankmuur bij de Voorstraat (collectie Katwijks Museum / D. 

Kruyt).

Figuur 7.21 Het storten van het beton.

Figuur 7.22 Gereed stuk tankmuur nabij de Uitwateringsluizen, onderaan nog 

aanwezige bekisting.

Figuur 7.23 Tankmuur bij de Voorstraat (collectie Katwijks Museum / D. Kruyt).

Figuur 7.24 Doorgang in de tankmuur, noordelijk deel van de Boulevard (collectie 

Katwijks Museum / D. Kruyt).

Figuur 7.25 De tankmuur voor het “Witte Kerkje” met kleurschakering in de vorm van 

vage vlakken.

Figuur 7.26 Tankmuur tegenover de W. Beukelsznstraat (collectie Katwijks Museum / D. 

Kruyt).

Figuur 7.27 De gecamoufleerde muur voor het Oranjehotel en Palacehotel in 

Scheveningen.

Figuur 7.28 Tankmuur aan de Eisenhowerlaan, Den Haag.

Figuur 7.29 Tankmuur en bunkers tussen de prins Mauritslaan en het 

Gemeentemuseum, Den Haag.

Figuur 7.30 Duitse uitrusting met camouflage kleuren: M42 Luftwaffe helm en een 

M30/38 gasmasker container.

Figuur 7.31 Gele, roodbruine en groene vlakken in het interieur van een Duitse bunker 

in Normandië.

Figuur 7.32 Reconstructie van het camouflage schema op de oostzijde van de 

tankmuur. 

Figuur 7.33 Positie van de delen van de tankmuur ter hoogte van het “Witte Kerkje”.

Figuur 7.34 Prikkeldraad in concertina’s en aan gestelde palen bij Katwijk aan Zee.

Figuur 7.35 Het “Witte Kerkje” met rechtsonder de ontgraven tankmuurdelen.

Figuur 8.1 Mineraalwaterfles uit een kuil in put 3 (vnr. 7).

Figuur 8.2 Porseleinen bord.

Figuur 8.3 Industrieel witte kom met drukdecor in een Aziatisch motief.

Figuur 8.4 Fabrieksmerk van P. Regout & co Maastricht uit 1881-1892 op de onderkant 

van een grote pot.

Figuur 8.5 Fabrieksmerk van P. Regout & co Maastricht uit 1881 en later op de 

onderkant van een bord.

Figuur 8.6 Fabrieksmerk van P. Regout & co Maastricht uit 1891-1896 op de onderkant 

van een bord.

Figuur 8.7  Links:  koker van een kandelaar uit vermoedelijk de Nieuwe tijd (vnr. 49). 

Rechts: laatmiddeleeuwse gesp met (nog) scharnierende gespplaat (vnr. 49).
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Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 4.1 Aantal vierkante meter en vlakhoogte per put en vlak.

Tabel 5.1 De kustlijn data geven aan dat er drie verschillende perioden te 

onderscheiden zijn: 1) 1857-1880: kustlijn min of meer stabiel met na-ijlende uitbouw 

van de duinvoet; 2) 1880-1990: uitbouw van de duinvoet met 0.4 m/jaar; 3) 1990-2010: 

uitbouw van de duinvoet van 1.25m per jaar. Het laatste cijfer heeft ongetwijfeld te 

maken met de uitvoering van het BasisKustLijn suppletiebeleid sinds 1995.

Tabel 8.1 Totaaloverzicht van de metaalvondsten van Katwijk Kustversterking – 

parkeergarage.

Tabel 9.1 Waardering Antitankmuur.

Tabel 9.2 Waardering vindplaats 1 – Historisch Katwijk aan Zee.

Tabel 9.3 Waardering Oud Duinlandschap.

Bijlagen op DVD

Bijlage I Sporenlijst

Bijlage II Vondstenlijst

Bijlage III Afbeeldingen Atlantikwall

Bijlage IV Historische bouwtekeningen kleilaag uit 1953 / 1954

Bijlage V Foto’s Archiefonderzoek Katwijk aan Zee

Bijlage VI Luminescentiedateringsrapport 
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