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Samenvatting

De gemeente Voorschoten heeft het voornemen het voormalig Defensieterrein 

aan de Donklaan 78 te herontwikkelen. De exacte inrichting is nog niet 

duidelijk, maar dat herziening van het bestemmingsplan nodig is staat vast. 

Ten behoeve van deze wijziging zijn voor het plangebied verscheidene bureau-, 

boor- en proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd. Hierbij is een vindplaats van de 

Vlaardingencultuur ontdekt en begrensd. Archeologische resten uit jongere perioden, 

zoals ijzertijd en Romeinse tijd, zijn eveneens vertegenwoordigd. De herinrichting van 

de locatie zal de vindplaats grotendeels vergraven. Behoud in situ behoort daarmee 

niet tot de mogelijkheden. De bewoningssporen van deze vindplaats zijn dan ook 

vlakdekkend opgegraven om de resten veilig te stellen: behoud ex situ. De opgraving 

is uitgevoerd door Archol BV in het najaar van 2014. Tijdens de opgraving is een 

oppervlakte van 1.027 m2 opgegraven, gedeeltelijk in twee vlakken. Bij de aanleg van 

de eerste werkput bleek al snel dat sprake was van een hoge verstoringsgraad (ca. 46 

%). Hierdoor zijn vooral de hogere delen van het onderzoeksgebied aangetast. 

Tijdens het onderzoek konden de aannames van het vooronderzoek worden 

bevestigd. Het onderzoeksgebied is gelegen op de flank van een strandwal met 

duinafzettingen. Tot in het midden-neolithicum was het gebied niet geschikt voor 

bewoning of gebruik. De eerste sporen en vondsten dateren uit het laat-neolithicum 

en zijn mogelijk toe te schrijven aan de late fase van de Vlaardingencultuur of jonger. 

De eerstvolgende gebruiksfase dateert in de ijzertijd en/of Romeinse tijd. Voor beide 

perioden is de vindplaats te karakteriseren als nederzettingsperiferie. Agrarisch gebruik 

vormt vervolgens tot in de 20e eeuw de rode draad in de gebruiksgeschiedenis van 

Voorschoten-Donklaan 78. In 1927 vestigt keramist Pieter Groeneveldt zich aan de rand 

van het onderzoeksgebied. Deze fase is vertegenwoordigd door enkele afvalkuilen, 

daterend tussen 1927 en 1953, waarin behalve hout, plastic en glas ook scherven van 

zijn producten zijn aangetroffen. In 1955 vestigt Defensie zich op het terrein en komt er 

ook een einde aan deze gebruiksfase.
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Inleiding

1.1 Aanleiding 

De gemeente Voorschoten heeft het voornemen het voormalig Defensieterrein 

aan de Donklaan 78 te herontwikkelen. De exacte inrichting is nog niet duidelijk, 

maar dat herziening van het bestemmingsplan nodig is staat vast. Ten behoeve van 

deze wijziging is onderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarden binnen het 

plangebied. Hieruit bleek dat in het zuidwesten een vindplaats aanwezig was die 

opgegraven diende te worden. Deze opgraving is in het najaar van 2014 uitgevoerd 

door Archol BV.

1.2 Plangebied Donklaan 78

Het plangebied waarbinnen de herinrichting zal plaats vinden ligt langs de spoorlijn 

tussen Voorschoten en Leiden (Figuur 1.1). De spoorlijn ligt aan de zuidoostelijke zijde 

van het terrein. Aan de overige zijden grenst het terrein aan de bestaande bebouwing 

van woonwijk en bedrijventerrein Dobbewijk. De totale oppervlakte bedraagt ca. 1,1 

ha. Het terrein is voorheen in gebruik geweest door Defensie en was deels bebouwd. 

In 2013 is gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Hierbij zijn de vloeren, 

funderingen, overige verhardingen en bomen verwijderd. Deze zijn afgevoerd en het 

terrein is geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Het onderzoeksgebied (de opgraving) 

bevindt zich in het zuidwesten van het plangebied en heeft een oppervlakte van ca. 

1.000 m2 (Figuur 1.2). 
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Figuur 1.1 
Ligging van het plangebied (ster). 
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Ter voorbereiding van de herinrichting zijn binnen het plangebied verscheidene 

bureau-, boor- en proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd (paragraaf 2.3). Hierbij is een 

vindplaats van de Vlaardingencultuur ontdekt en begrensd. Archeologische resten 

uit jongere perioden, zoals ijzertijd en Romeinse tijd, zijn ook vertegenwoordigd. De 

herinrichting van de locatie zal de vindplaats grotendeels vergraven. Behoud in situ 

behoort daarmee niet tot de mogelijkheden. De gemeente Voorschoten heeft daarom 

besloten de vindplaats vlakdekkend op te graven om de resten veilig te stellen: behoud 

ex situ.

De opdracht voor de opgraving is verstrekt door de gemeente Voorschoten, 

vertegenwoordigd door Ruud van der Mark. Linda van de Geijn, archeologisch 

adviseur bij de Werkorganisatie Duivenvoorde, is betrokken bij het project als 

vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Ten behoeve van het onderzoek is een 

Programma van Eisen (PvE) opgesteld, goedgekeurd door Antoine Roeloffs, eveneens 

van de Werkorganisatie Duivenvoorde.1 Het veldwerk en de rapportage zijn uitgevoerd 

door Archol BV, bijgestaan door specialisten van verscheidene bedrijven en instanties 

(Tabel 1.1). Wij willen hierbij ook graag Pierre van Grinsven en Dick van der Kooij van 

de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Rijnstreek bedanken voor 

het beschikbaar stellen van gegevens, evenals hun hulp en enthousiasme. De datering 

van 14C-monsters is uitgevoerd door het Poznan Radiocarbon Laboratory in Polen. Het 

dendrochronologisch dateringsonderzoek was in handen van BIAX Consult, met advies 

van Stichting RING/RCE. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het PvE en de 

richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3).

Naam Functie Organisatie

S. Baas BA veldarcheoloog Archol BV

drs. J. de Bruin specialist - Romeins aardewerk Universiteit Leiden

M.A. Goddijn MA veldarcheoloog Archol BV

P. van Grinsven vrijwilliger AWN-Rijnstreek

E.E. van Hees BA specialist - botanie/hout Universiteit Leiden

drs. E. Esser specialist - dierlijk botmateriaal Archeoplan Eco

prof. dr. E. Jansma specialist - dendrochronologie Stichting RING/RCE

dr. S. Knippenberg veldwerkleider
specialist - (vuur)steen

Archol BV

D. van der Kooij vrijwilliger AWN-Rijnstreek

dr. M. van der Linden specialist - dendrochronologie BIAX Consult

drs. L.M. Meurkens specialist - prehistorisch aardewerk Universiteit Leiden

dr. O.P. Nieuwenhuijse specialist - aardewerk Pieter Groeneveldt Universiteit Leiden

G. Snoeij graafmachinist Snoeij Gouda

drs. A.J. Tol projectleider Archol BV

drs. W.K. van Zijverden fysisch-geograaf EARTH

M. van Zon MA veldarcheoloog/fysische geografie
rapporteur

Archol BV

1  Molthof 2014.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam. 
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1.4 Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Opgraving

Projectnaam: Voorschoten Donklaan 78

Archol-projectcode: VDL1509

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden BV 

Periode van uitvoering veldwerk: 8-10-2014 t/m 15-10-2014

Periode van uitvoering uitwerking: 13-04-2015 t/m 31-08-2015

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Voorschoten

Plaats: Voorschoten

Toponiem: Donklaan 78

Coördinaten gebied: 89.833/460.573
89.855/460.597
89.876/460.580
89.854/460.553

Opdrachtgever: Gemeente Voorschoten, R. van der Mark

Bevoegd gezag: Gemeente Voorschoten

Adviseur bevoegd gezag: Werkorganisatie Duivenvoorde, L. van de Geijn

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 63409

ARCHIS-vondstmeldingsnummer: 425505

ARCHIS-waarnemingsnummer: In aanvraag

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Zuid-Holland

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied en onderzoeks-
gebied. 
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Het onderzoek in een breder kader

2.1 Landschappelijke context

Het plangebied maakt landschappelijk gezien deel uit van de kuststrook (Figuur 

2.1). Kenmerkend voor de kuststrook zijn de strandwallen, duinen en strandvlakten. 

De strandwallen zijn ontstaan doordat de zee zand aanvoerde dat parallel aan de 

kustlijn in de vorm van een wal werd afgezet. Door geleidelijke ophoging kon de 

strandwal hoog genoeg worden om droog te vallen. Door wind waaide het zand 

op en ontstonden er duinen. In de duinafzettingen komen soms donker gekleurde 

vegetatiehorizonten voor. Deze weerspiegelen een stilstandfase in de duinvorming 

waarin het duinoppervlak begroeid raakte en zich een bodem kon vormen. Wanneer 

een stilstandfase gecombineerd ging met vernatting kan ook sprake zijn geweest van 

veengroei. In de tussenliggende strandvlakten kon onder invloed van het getij klei 

worden afgezet. In perioden met minder invloed van de zee was ook hier sprake van 

veengroei.

Tijdens het Atlanticum zijn buiten de huidige kustlijn waarschijnlijk al strandwallen 

gevormd. Deze zijn echter geërodeerd doordat als gevolg van de zeespiegelstijging de 

kustlijn zich in oostelijke richting verplaatste. De oudst bewaard gebleven strandwallen 

dateren uit het begin van het Subboreal, ca. 5.000 jaar geleden, en bevinden zich 

ca. 8 km ten oosten van de huidige kustlijn. Vanaf deze periode vertraagde de 

zeespiegelstijging waardoor de meeste zeegaten dichtslibden en de kust in westelijke 

richting zich begon uit te breiden. De uitbouw van de kust bereikte 2.500 jaar geleden 

een maximum.2 De kuststrook was toen 6 tot 10 km breed. Deze strook is sindsdien 

gedeeltelijk geërodeerd waarna de huidige kuststrook is gevormd. 

De vindplaats Donklaan 78 ligt ten westen van een van de oudst bewaard gebleven 

strandwallen, namelijk die waarop Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Voorschoten 

liggen. De opgraving aan de Donklaan 78 kan op basis van het vooronderzoek worden 

geplaatst op de overgang van een strandwal met duinafzettingen naar een (ingesloten) 

strandvlakte.3 De strandwallen en duinen waren na hun vorming de hogere delen in 

het toenmalige landschap en daarmee een gunstige vestigingsplaats voor de mens. 

De “nattere” strandvlakten waren in principe minder geschikt voor bewoning. Alleen 

op het moment dat het veen ontwaterde en daardoor veraarde (in de ijzertijd en 

Romeinse tijd) zou op het ontwaterde en veraarde veen gewoond kunnen zijn. Soms is 

door de wind in de strandvlakten zand afgezet waardoor duinen zijn gevormd. Ook op 

deze locaties waren de omstandigheden voor bewoning gunstig. 

2  Berendsen 2011, 256.
3  Van Grinsven in voorbereiding; De Groot 2007; Molthof 2013.

2
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Figuur 2.1 
Vindplaatsen van de Vlaardingencultuur tussen Voorschoten en Voorburg 
(gebaseerd op: Archis-waarnemingen, Van Veen 1989, figuur 32; Van der 
Valk & Hirschel 2010, afbeelding 1; Van Veen 2010, figuur 2.1; ondergrond: 
Cultuur historische atlas kaart 1a, Provincie Zuid-Holland).
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Toponiem Waarnemings-
nummer(s)

Aard vindplaats Sporen & vondsten

Voorschoten - Mozartlaan 24.258 - aardewerk (ook EGK)

Voorschoten - De Donk 33.818 nederzetting paalsporen, kuilen, 
haardplaatsen, cultuur-
laag, aardewerk (ook 
EGK), vuursteen, steen, 
hazelnoten, bot

Voorschoten - Sportvelden/plantsoen 26.160 - vuurstenen bijl

Voorschoten - Oranjepolder 24.242 - aardewerk

Voorschoten - Boschgeest 24.079 periferie nederzetting 
(afvaldump)

aardewerk (ook EGK en 
KBC), vuursteen, steen, 
bot

Voorschoten - Huize Blijdorp 24.261 - stenen hamerbijl

Voorschoten - Rosenburgh 24.210 - aardewerk, vuursteen

Voorschoten - De Horsten - - losse vondsten

Voorschoten - Duivenvoorde - - losse laat-neolithische 
vondsten

Leidschendam - Frekeweg - periferie nederzetting 
(afvaldump)

aardwerk, vuursteen, 
steen, bot

Voorschoten - Noorthey 21.672 nederzetting aardwerk, vuursteen, 
steen

Leidschendam - Gr. Adolflaan 24.234 - vuurstenen bijl

Leidschendam - Duivenvoorde 45.543 - stenen bijl

Leidschendam - Zijdepark 48.390; 56.006; 
57.691; 432.089

periferie nederzetting cultuurlaag, aardewerk, 
vuursteen, steen

Den Haag - Lange Poten 24.236 - vuurstenen bijl

Vuurburg - Park Vronestein 24.241 - vuurstenen bijl

Leidschendam - Prinsenhof 24.231; 24.232; 
24.233; 403.774

nederzetting paalsporen (o.a. spieker 
en huisplaatsen), kuilen, 
aardewerk (ook EGK), 
vuursteen, steen, bot

Voorburg - Diaconessenhuis 24.124; 24.213 periferie nederzetting 
(afvaldump)

aardewerk, vuursteen, 
steen, bot

Voorburg - Arentsburghlaan 439.025 periferie nederzetting aardewerk, vuursteen, 
steen, bot

Den Haag - Ypenburg 56.953 nederzetting paalspoor, kuilen, steen

2.2 Archeologische context

Plangebied Donklaan 78 ligt op de strandwal van Rijswijk-Voorschoten. Deze strandwal 

is door zijn relatief hoge ligging een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de mens 

geweest (paragraaf 2.1 en Figuur 2.1). Uit tabel 2.1 blijkt dat de strandwal vanaf het 

midden- en laat-neolithicum bewoond is geweest. De oudste vindplaatsen behoren 

toe aan de Vlaardingencultuur (ca. 3.400-2.500 v. Chr.) . De verspreiding van deze 

cultuur valt vrijwel samen met het holocene sedimentatiegebied van de Rijn en Maas, 

inclusief de aangrenzende randen van de pleistocene zandgronden. Hierbinnen 

zijn vindplaatsen bekend van donken, oeverwallen, kustduinen, strandwallen en 

stroomruggen. Drie typen Vlaardingen-vindplaatsen zijn te onderscheiden. De eerste 

groep betreft nederzettingen die het gehele jaar bewoond werden en waar akkerbouw 

en veeteelt belangrijk waren. Deze vindplaatsen zijn aangetroffen op de kustduinen, 

strandwallen en stroomruggen. De tweede groep betreft nederzettingen die 

seizoensmatig bewoond werden. Hun voorkomen beperkt zich tot de oeverwallen. De 

derde groep bestaat uit tijdelijke jachtkampen, aangetroffen op donken.4 

De Vlaardingen-vindplaatsen die op de strandwal van Rijswijk-Voorschoten zijn 

aangetroffen, bestaan uit nederzettingsterreinen met sporen van bewoning, zoals de 

vindplaats Voorschoten-De Donk5, en vindplaatsen met off-site resten uit de periferie 

van nederzettingsterreinen (Tabel 2.1). Bij de laatstgenoemde categorie vindplaatsen 

4  Raemaekers 2005, 273.
5  Van Veen 1989.

Tabel 2.1 
Toelichting op de vindplaatsen zichtbaar 
in Figuur 2.1 (gebaseerd op: Archis-
waarnemingen, Van Veen 1989, figuur 32; 
Van der Valk & Hirschel 2010, tabel 1). 
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ontbreken aanwijzingen voor bewoning maar zijn wel resten van incidenteel gebruik 

en/of betreding vastgesteld. Veelal gaat het dan om diffuse spreidingen van vondsten, 

zoals te Leidschendam-Zijdepark, maar er kan ook sprake zijn van een vondstcluster 

(afvaldumps), zoals te Leidschendam-Frekeweg.6 Grondsporen zijn doorgaans schaars. 

Voor een deel van de waarnemingen in de regio is de aard van de vindplaats onzeker 

omdat het “losse” vondsten betreft die bijvoorbeeld bij grondverzet zijn aangetroffen. 

Op sommige van de Vlaardingen-vindplaatsen zijn aanwijzingen aangetroffen 

voor continuïteit van bewoning of gebruik tot in het tijdvak van de neolithische 

enkelgrafcultuur (EGK) en de klokbekercultuur (KBC).7 

Vlaardingencultuur vroeg 3.400-3.300 v.Chr.

midden 3.100-2.650 v.Chr.

laat 2.650-2.500 v.Chr.

Enkelgrafcultuur 2.900-2.500 v.Chr.

Klokbekercultuur 2.500-2.000 v.Chr. 

Ook na het neolithicum bleef de strandwal Rijswijk-Voorschoten een aantrekkelijke 

vestigingslocatie, zoals blijkt uit verschillende vindplaatsen uit de bronstijd, ijzertijd en 

Romeinse tijd. Voor de Romeinse tijd maakt het plangebied deel uit van het achterland 

van de limes (Figuur 2.1). Het merendeel van de waarnemingen en vindplaatsen in de 

directe omgeving dateert echter uit de middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Zo bevindt de 

Dobbewijk, waar de Donklaan onderdeel van uit maakt, zich ten westen van de oude 

dorpskern van Voorschoten: een zone van boerderijen met voorgangers uit de 16e en 

17e eeuw, waarvan de Donkwoning de bekendste is. 

Pal naast het onderzoeksgebied stond tot 12 juni 2015 de aardewerkfabriek van Pieter 

Groeneveldt (1889-1982). Deze kunstenaar, dichter en keramist vestigt in 1927 zijn 

werkplaats naar dit fabrieksterrein waar hij in 1938 zijn aardewerkfabriek oprichtte. In 

1941 verrees, na een brand, een nieuw pand dat tot het faillissement in 1972 zijn werk 

produceerde. Het Pieter Groeneveldt Project is momenteel bezig met het opstellen 

van een overzicht van zijn leven en werk dat zich in hoofdzaak kenmerkt door een voor 

hem typerend gebruik van glazuur.8 

2.3 Vooronderzoek

Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS) geldt voor het 

onderzoeksgebied een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische 

resten. Eenzelfde verwachting is terug te vinden op de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW).  In 2007 zijn voor het plangebied een 

bureauonderzoek en een booronderzoek uitgevoerd door RAAP.9 Dit onderzoek had 

als doel de bekende en verwachte geologische, bodemkundige, landschappelijke 

en archeologische kenmerken van het terrein te inventariseren. Hieruit bleek het 

terrein te liggen op de overgang van een strandwal met Oude duinen naar een 

(ingesloten) strandvlakte. In combinatie met de nabijgelegen Vlaardingen-vindplaats 

Voorschoten-De Donk gold voor het plangebied een hoge verwachting voor het 

aantreffen van vindplaatsen daterend vanaf het neolithicum. 

6  Halverstad 2012; Van der Valk & Hirschel 2010.
7  Beckerman 2015.
8  Voor meer informatie zie: www.pietergroeneveldt.nl.
9  De Groot 2007.

Tabel 2.2 
Overzicht van de in de tekst genoemde 
neolithische culturen en hun datering (naar 
Beckerman & Raemaekers 2009 en Van den 
Broeke et al. 2005, 27-30). 

Figuur 2.2 
Overzicht van de uitgevoerde proefsleuve-
nonderzoeken en de afbakening van het 
onderzoeksgebied.
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In 2010 heeft het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente 

Voorschoten besloten tot het laten uitvoeren van vervolgonderzoek in de vorm van 

een karterend proefsleuvenonderzoek door de AWN. Dit proefsleuvenonderzoek is 

uitgevoerd in 2011 en had tot doel het opsporen van archeologische resten in het 

plangebied.10 Tijdens dit proefsleuvenonderzoek is in het zuidwestelijke deel van het 

plangebied in de top van de Oude duinen een donkere cultuurlaag vastgesteld. In deze 

laag zijn een spreiding van aardewerk en enkele fragmenten vuursteen aangetroffen. 

Het oudste aardewerk bestaat uit scherven van een pot die uit de late fase van de 

Vlaardingencultuur dateert. Aan de cultuurlaag is een onregelmatig cluster staaksporen 

(max. 10 cm in diameter; max. 20-25 cm in diepte) toegeschreven. In de bovenliggende 

veenlagen is sporadisch ijzertijd- en Romeins aardewerk aangetroffen. Enkele kuilen en 

greppels dateren vermoedelijk ook in deze periode. Onder de donkere cultuurlaag is in 

het zand van de strandwal een laag houtsnippers/-spaanders waargenomen. Hoewel in 

eerste instantie gedacht werd aan een laag van antropogene herkomst, wees botanisch 

onderzoek uit dat het hier de natuurlijke resten van een elzen-/berkenbroekbos betreft. 

De AWN heeft geadviseerd aanvullende proefsleuvenonderzoek uit te laten 

voeren ter hoogte van de cultuurlaag in het zuidenwesten van het plangebied. Dit 

vervolgonderzoek is in 2012 uitgevoerd door RAAP en had als doel de Vlaardingen-

vindplaats te begrenzen en te waarderen. Hierbij is de cultuurlaag inderdaad -lokaal - 

aangetroffen, in combinatie met een paalspoor en een vuurstenen afslag. Op basis van 

de lage sporen- en vondstendichtheid is de vindplaats geïnterpreteerd als de periferie 

van een nederzetting of een klein, extensief gebruikt (jacht)kamp.11 Ruimtelijk kon de 

vindplaats worden begrensd tot het zuidwestelijke deel van het plangebied (Figuur 

2.2). Op basis van de inhoudelijke kenmerken is de vindplaats bestempeld als een 

behoudenswaardig. De Gemeente Voorschoten heeft dit advies overgenomen. 

2.4 Verwachting

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is de volgende landschappelijke en 

archeologische verwachting op te stellen.12

Ca. 2 m  -Mv: de top van een strandwal. Binnen het onderzoeksgebied is deze het 

hoogst, richting het zuidoosten is sprake van een daling van het reliëf en is een relatief 

natte laagte bij het waarderend onderzoek aangesneden. Vanaf het moment dat de 

strandwal droogviel is deze mogelijk interessant geweest voor bewoning. Op de top 

van de strandwal is het dan ook mogelijk dat sporen en/of vondsten uit de steentijd 

worden aangetroffen. Dergelijke resten zijn bij het vooronderzoek niet aangetroffen, 

maar kunnen niet worden uitgesloten. De strandwal is afgedekt door een pakket 

duinzand waarin welvingen zijn waargenomen die parallel aan de richting van de 

strandwal lijken te lopen. 

Ca. 1,6-1,8 m - Mv: houtsnipperlaag. In het duinzand zijn één tot meerdere laagjes 

houtsnippers waargenomen. Het vooronderzoek wees uit dat het gaat om natuurlijke 

afzettingen met resten van een elzen-/berkenbroekbos. 

10  Ten tijde van dit schrijven was de eindrapportage van dit onderzoek nog niet beschikbaar. Wel 
heeft de AWN ons het conceptrapport en de opgravingsgegevens beschikbaar gesteld: Van 
Grinsven in voorbereiding. 

11  Molthof 2013.
12  Naar Molthof 2014, 9-10.



Plangebied donklaan te Voorschoten    17

Ca. 1,3 m -Mv - 0,7 m -Mv: cultuurlaag of podzolbodem. Bovenin het duinzand werd een 

donkergrijze laag aangetroffen van 10 cm dik, waarin aardewerk en enkele stukken 

vuursteen werd aangetroffen. Grondsporen werden ónder deze laag zichtbaar. Richting 

de lagere delen is deze laag niet aangetroffen, maar werd wel een podzolbodem 

waargenomen. Tijdens het vooronderzoek kon deze niet worden gekoppeld aan de 

cultuurlaag, maar mogelijk gaat het om dezelfde laag die door verschillen in ligging 

en genese een ander uiterlijk heeft gekregen. Het aardewerk dateert in de late fase 

van de Vlaardingencultuur. Tezamen zijn de sporen en vondsten in de top van het duin 

gerekend tot een vindplaats die op basis van de lage sporen- en vondstendichtheid 

geïnterpreteerd is als de periferie van een nederzetting of een klein, extensief gebruikt 

(jacht)kamp. Anorganisch en organisch materiaal zal, net als paleo-ecologische resten 

zal over het algemeen redelijk tot goed bewaard zijn gebleven. Hoewel er lokaal 

verstoringen zijn aangetroffen, waaronder enkele oude leidingsleuven, rijken deze niet 

alle tot in de bewoningslaag. Sporen en vondsten zullen naar verwachting over het 

algemeen intact zijn. 

Ca. 0,6 m -Mv: veen. Ter hoogte van de opgraving is sprake van een veenlaag van ca. 10 

cm dikte, soms alleen bestaand uit venig zand. Deze laag neemt richting het oosten in 

dikte toe. 

Ca. 0,6-0,3 m -Mv: klei. In de lagere delen werd een verrommelde kleilaag aangetroffen, 

die op basis van het aangetroffen scherfmateriaal als een mogelijk Romeinse akkerlaag 

is geïnterpreteerd. In of onder deze laag kunnen sporen uit de Romeinse tijd of 

jonger aanwezig zijn, zoals ook blijkt uit een greppel die tijdens het vooronderzoek is 

aangetroffen. De aanwijzingen voor vindplaatsen uit deze periode zijn echter beperkt.

Ca. 0,6 - o m -Mv: recent ophogingspakket en bouwvoor.
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Doel- en vraagstellingen

3.1 Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft tot doel de archeologische waarden ex situ te bewaren en 

de onderzoeksvragen te beantwoorden. Door aan te sluiten bij verscheidene 

onderzoeksthema’s in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) en de 

Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zuid-Holland (POaA) kan het onderzoek 

bijdragen tot een kennisvermeerdering over de vroege prehistorie en de ijzertijd/

Romeinse tijd in de bredere archeoregio van het Hollands duingebied (NOaA 

archeoregio 11). De aandacht gaat hierbij in de eerste plaats uit naar de neolithische 

resten, maar ook sporen en vondsten uit andere periodes dienen te worden 

gedocumenteerd en besproken.

Op nationaal en provinciaal niveau zijn enkele algemene aandachtspunten 

geformuleerd die van belang zijn voor het onderzoek aan de Donklaan 78. Met 

betrekking tot de vroege prehistorie dient gekeken te worden naar:

- kolonisatie en vroege bewoningsgeschiedenis van Nederland;

- landgebruik en nederzettingssystemen;

- voedseleconomie, relatie mens en milieu (specifiek de strijd met en tegen het 

water);

- begravingen en deposities van menselijke resten;

- culturele tradities en sociale relaties. 

Voor de jongere periodes wordt de aandacht gevestigd op de overgangen tussen 

ijzertijd en Romeinse tijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. De relatie tussen 

de mens en het dynamische Holocene kustgebied vormt hierbij een terugkerend 

thema: de wisselwerking tussen natuurlijke processen en menselijk handelen. Voor de 

Romeinse tijd wordt daarbij ook aandacht gevraagd voor de relatie van de vindplaats 

tot de limes. 

3.2 Vraagstellingen

Ten behoeve van het onderzoek zijn in het PvE onderstaande vragen opgenomen.13 

Deze zijn in relatie tot de NOaA en POaA opgesteld. 

Bodemopbouw en landschap:
1. Wat is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie? In hoeverre wijkt de aangetroffen 

bodemopbouw af van de resultaten van het vooronderzoek c.q. preciseert deze? 

2. Wat is de mate van verstoring van de bodemopbouw op de onderzoekslocatie? 

Waardoor is de verstoring in kwestie veroorzaakt?

3. Wat was de aard van het lokale milieu en hoe ontwikkelde het landschap zich door de 

tijd heen?

4. Welke relatie(s) bestaat er tussen het voorkomen van archeologische resten en 

landschappelijke kenmerken (reliëf, aan- of afwezigheid gradiëntzones, intactheid 

bodemprofiel)?

5. Wat is de relatie tussen de vindplaats(en) en het omringende (cultuur)landschap in de 

desbetreffende periode? 

13  Molthof 2014, 12-13.

3
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Archeologische resten:
6. Wat is de aard, omvang (binnen en buiten onderzoeksgebied) en datering van de 

vindplaats(en)? Bestaat continuïteit of zijn er hiaten?

7. Waaruit bestaan de archeologische resten? Welke lagen, sporen, structuren en 

vondsten zijn er binnen de vindplaats(en) te onderscheiden? Kunnen faseringen 

vastgesteld worden?

8. Wat is de diepteligging (t.o.v. maaiveld), de dikte en de stratigrafische positie van 

de archeologische laag waarin de archeologische resten zijn aangetroffen?

9. Wat is de spreiding van de aanwezige archeologische resten? Hoe kunnen de 

vondsten gedetermineerd en gedateerd worden? Zijn er aanwijzingen voor 

verschillende activiteiten of bewonings- of gebruiksfasen?

10. Wat is de onderlinge relatie van de structuren en sporen, en het aangetroffen 

vondstmateriaal?

11. Is er sprake van continuïteit of discontinuïteit van bewoning en (landschaps)gebruik 

tussen de verschillende perioden en waaruit blijkt dit? 

12. Zijn de ontwikkelingen in de bewoning/menselijke activiteiten te verklaren door 

veranderingen in het landschap?

13. Wat is de conserveringsgraad/gaafheid van de sporen en de verschillende materi-

aalcategorieën (inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch en archeozoölogisch 

materiaal)? Zijn er verschillen tussen verschillende delen van het onderzoeksge-

bied? Zo ja, waarom?

14. Wat kan worden verteld over de bij de vindplaats horende materiële 

cultuur?Waaruit bestaat deze en kan hieraan een bepaalde status afgeleid worden? 

Wat kan gezegd worden over productie, distributie en consumptie van mobilia en 

lokale productie versus import? 

15. Wat kan worden gezegd over de economische bestaansbasis van de nederzetting? 

Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal worden gezegd 

over de voedseleconomie van de nederzetting/huisplaatsen?

16. Zijn er aanwijzingen voor ritueel gebruik van het landschap?

17. Waarom wordt de vindplaats verlaten/raakt de vindplaats uit gebruik?

18. Hoe verhouden de opgravingsresultaten zich tot de bevindingen in vergelijkbare 

onderzochte vindplaatsen in dezelfde archeoregio?

19. Kloppen de bevindingen met wat op basis van het vooronderzoek werd verwacht?

Indien vuursteenspreidingen worden aangetroffen: 
20. Wat is de dichtheid en ruimtelijke spreiding van de archeologische resten zowel in 

horizontale als verticale zin? Per vak en laag dient te worden geanalyseerd:  

-  het aantal en gewicht van de artefacten (vuursteen/natuursteen/aardewerk); 

- het aantal werktuigen/diagnostische artefacten (voor datering); 

- de aanwezigheid van houtskool.

21. Wat is de datering en eventuele fasering van de vindplaats(en)?

22. Wat is de interpretatie van de vuursteenvindplaats(en)?

23. Wat is de kwaliteit (gaafheid en conservering) van de vindplaats(en)? In hoeverre 

heeft de werking van dieren, bomen en planten geleid tot horizontale en verticale 

verplaatsingen van artefacten? Wat zijn de aanwijzingen hiervoor?

Zoals hierboven gemeld gaat de aandacht in het PvE in de eerste plaats uit naar de 

neolithische resten, maar ook sporen en vondsten uit andere periodes dienen te 

worden gedocumenteerd en besproken. Om die reden zijn tijdens de evaluatiefase 

enkele aanvullende vragen opgesteld. Deze vragen hebben betrekking op het jongste 

aardewerk dat tijdens het onderzoek is gevonden, afkomstig van de nabijgelegen 
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Groeneveldt-fabriek. Hoewel deze gebruiksfase niet binnen de oorspronkelijke 

reikwijdte van het onderzoek valt, is toch gekozen voor een analyse van deze vondsten. 

Het materiaal is namelijk op het raakvlak van kunstgeschiedenis en archeologie te 

plaatsen. Verzamelaars en kenners beschikken vaak enkel over complete exemplaren: 

objecten die de maker geschikt achtte voor verkoop. Tijdens het archeologisch 

onderzoek zijn juist de fragmenten gevonden van objecten die niet geschikt waren 

voor verkoop. Om die reden kan het materiaal een licht werpen op het productieproces 

en keuzes die de kunstenaar maakte. Zaken die tot op heden nog beperkt bekend zijn. 

Een archeologische analyse van de resten draagt bij aan de bestaande kennis en zal 

tevens een bijdrage leveren aan Pieter Groeneveldt Project.14 Dit project heeft als doel 

een overzicht te schetsen van het leven en werk van de kunstenaar. Ten behoeve van 

een archeologische analyse van het materiaal zijn de volgende vragen opgesteld: 

24. Welke typen zijn onder het Groeneveldt keramiek aanwezig en uit welke periode 

dateren deze typen?

25. Gaat het om misbaksels of scherven van oorspronkelijk compleet vaatwerk?

26. Wat zeggen de antwoorden op bovengenoemde vragen over de relatie tussen het 

gevonden aardewerk en de werkplaats/fabriek?

 

14  Voor meer informatie zie: www.pietergroeneveldt.nl
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Methodiek en onderzoeksstrategie

4.1 Veldwerk

Het werk is uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). Het vooraf opgestelde puttenplan kon 

grotendeels worden gehandhaafd (Figuur 4.1). Put 4 vormt hierbij een afwijking: 

ten behoeve van een rijpad voor de graafmachine is deze strook tot het einde 

intact gebleven en als aparte werkput opgegraven. In totaal zijn vier werkputten 

gegraven, waarvan het merendeel ca. 10 meter breed en 30 m lang was. In totaal 

is een oppervlakte van 1.027 m2 opgegraven. In het PvE was ook de strandwal 

opgenomen als potentieel archeologisch niveau. De verwachting hiervoor was echter 

laag, aangezien bij de vooronderzoeken geen sporen en vondsten op dit niveau zijn 

aangetroffen. De aanwezigheid van leidingen, waarvan op dat moment onduidelijk 

was of die doorbroken konden worden, en het streven de bronbemaling minimaal 

te gebruiken, maakten het lastig de strandwal over de gehele werkputten te kunnen 

onderzoeken. Op basis van deze inhoudelijke en praktische argumenten is in overleg 

met opdrachtgever en bevoegd gezag gekozen de strandwal te onderzoeken 

doormiddel van kleinere vlakken, zogenaamde ‘kijkgaten’ van enkele meters breed 

en lang. Hierbij is aandacht besteedt aan de opbouw van de top van de strandwal 

en het bovenliggende duin, om het reliëf van de strandwal in kaart te brengen en te 

controleren dat er geen potentieel archeologische niveaus werden gemist.

Alle sleuven zijn aangelegd met een rupskraan met een gladde bak, bestuurd door 

een ervaren graafmachinist en onder toeziend oog van senior KNA-archeoloog 

met ervaring in het West-Nederlands Duingebied. Bij elke werkput is de bouwvoor 

verwijderd en vervolgens laagsgewijs verdiept tot op het opgravingsvlak. Het vlak is 

hierbij voortdurend visueel en met een metaaldetector gecontroleerd op sporen en 

vondsten. Het eerste vlak is in het duinzand aangelegd en varieert sterk in diepte: 0,5 

tot 1,7 m -Mv. Dit komt door een combinatie van de aanwezige verstoringen en het 

oorspronkelijke reliëf. Vlak 2, de “kijkgaten” in de top van de strandwal, varieert in 

diepte van 1,7 tot 2,3 m -Mv.

Vondsten zijn waar mogelijk per spoorcontext verzameld en anders in vakken van 

5 x 5 meter of per profiel per bodemlaag geregistreerd. Recent materiaal, zoals 

bloempotscherven, is niet verzameld. Een deel van dit materiaal is door leden van 

de AWN verzameld en meegenomen. De sporen zijn waar nodig opgeschaafd en 

vervolgens aangekrast, voorzien van een nummer en ingemeten met behulp van 

een robotic Total Sation. De rTS is tevens gebruikt voor het inmeten van vlak- en 

maaiveldhoogtes, coupes, profielen en de putrand. Om onderscheid te kunnen maken 

tussen de verschillende natuurlijke en recente sporen hebben ook deze contexten 

een spoornummer gekregen. Conform het PvE zijn tijdens het onderzoek alle 

archeologische sporen gecoupeerd, gedocumenteerd én afgewerkt. De natuurlijke 

sporen zijn ook gecoupeerd en gedocumenteerd, evenals een selectie van de recente 

sporen.

Tijdens het veldwerk zijn verschillende monsters van bodemlagen genomen met het 

oog op beantwoording van de onderzoeksvragen. Een dergelijk monster is ook van de 

enige kuil genomen. De contexten zijn geselecteerd op basis van een (veronderstelde) 

relatie met archeologische resten, conservering (nat, humeus en venig) en de 

aanwezige insluitsels (schelpen). 

4
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4.1.1 Fysisch-geografisch en bodemkundig onderzoek

Conform het PvE dienden twee volledige profielen gedocumenteerd te worden: een 

profiel dwars op het reliëf van de strandwal en een profiel parallel aan de strandwal. 

Voor het dwarsprofiel is de zuidwestelijke zijde van de opgraving geselecteerd. Hier 

kon het reliëf goed in kaart worden gebracht. De documentatie van een compleet 

lengteprofiel bleek problematischer. Door de vele verstoringen bleek dit niet zinvol 

en is er voor gekozen om enkele delen van lengteprofielen (10-20 m lang) en losse 

profielkolommen (1-2 m breed) te documenteren. Op deze wijze is 105 m profiel 

gedocumenteerd. Op deze wijze is een goed inzicht verkregen in de  verspreiding 

van de verstoringen en de daartussen gelegen delen met een intacte bodemopbouw 

en kon de lokale stratigrafie in kaart worden gebracht. De profielen en kolommen 

zijn tot minimaal 0,5 m onder het sporenvlak verdiept. De profielen en kolommen 
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zijn gefotografeerd, ingemeten en lithologisch, lithogenetisch en bodemkundig 

beschreven onder begeleiding van fysisch geograaf W.K. van Zijverden (EARTH).

4.2 Formatieprocessen en conservering

Bij de aanleg van werkput 1 bleek al snel sprake van een hoge verstoringsgraad van de 

bodem. Een deel van de verstoringen is te wijten aan het gebruik van het terrein door 

Defensie en de latere sloop van de defensiegebouwen. De daarmee samenhangende 

kuilen, sleuven en leidingen waren tot ruim in het duinzand en in een enkel geval tot 

in de onderliggende strandwal uitgegraven. Op deze wijze is ca. 370 m2 (36 %) van het 

onderzoeksgebied verstoord geraakt. 

Verder kon worden vastgesteld dat de bodemopbouw, vóór het gebruik door Defensie, 

tot 0,8-1,2 m -Mv volledig (mechanisch) is omgezet, vermoedelijk ten behoeve van 

grondverbetering. Uit deze verstoorde opbouw konden nog wel enkele vondsten 

worden verzameld, maar de archeologische niveaus waren hierbij vrijwel volledig 

opgenomen. Dit geldt vooral op de oorspronkelijk hoger gelegen delen van het 

terrein. Op de lager gelegen delen hebben afdekkende veenlagen als een buffer 

gefunctioneerd. Waar dergelijke verstoringen werden aangetroffen is de omvang van 

de grondverbetering ingemeten. Hierbij mag nog eens 100 m2 van de vindplaats als 

verstoord worden bestempeld. Dit brengt het totale verstoorde oppervlak op ca. 470 

m2 (46 %), bijna de helft van het gehele onderzoeksgebied. 

De conservering van de relatief intacte delen is als goed te bestempelen. Het 

scherfmateriaal is slechts in beperkte mate afgerond en verweerd. Het sporenniveau 

bevindt zich grotendeels onder het grondwaterniveau waardoor ook organische resten 

zoals hout in enkele gevallen bewaard zijn gebleven.

4.3 Uitwerking

4.3.1 Sporen

In het veld waren verscheidene sporen al duidelijk aan elkaar en aan grondlagen te 

relateren. Tijdens de uitwerking zijn aard, ouderdom en onderlinge relatie van de 

sporen, grondlagen en vondsten verder uitgezocht en aangevuld. Bij de uitwerking 

zijn ook de gegevens van de vooronderzoeken meegenomen. Zo is het paalspoor 

dat tijdens het vooronderzoek van RAAP werd aangetroffen, verwerkt in de 

allesporenkaart (vergelijk Figuur 5.5 en Figuur 6.1). Het sporencluster dat door de 

AWN werd aangetroffen binnen de grenzen van het onderzoeksgebied is niet in de 

allesporenkaart meegenomen, omdat tijdens onderhavig onderzoek is vastgesteld dat 

de proefsleuven van de AWN een iets andere ligging kennen. 

Om tot een datering van de vindplaats te komen en vast te kunnen stellen in 

hoeverre sprake is van meerdere fasen is gekeken naar de datering van het 

aardewerk en de stratigrafische positie van de sporen en vondsten. Ter aanvulling 

is dendrochronologisch onderzoek verricht (paragraaf 4.3.4 en Bijlage VI). Ook is 

botmateriaal uit een kuil ingestuurd voor 14C-onderzoek.
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4.3.2 Landschap

De gedocumenteerde profielen en profielkolommen, aangevuld met waarnemingen 

van het vooronderzoek, zijn gebruikt voor de beschrijving van de genese van het 

landschap, de lokale lithostratigrafie en de hierin aanwezige archeologische lagen. Aan 

de hand van de stratigrafische positie en de ouderdom van de archeologische resten is 

getracht de ouderdom van de archeologische lagen vast te stellen.

4.3.3 Vondstmateriaal

Het onderzoek heeft slechts een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal opgeleverd 

(bijlage II en Tabel 4.1). Deze vondsten zijn door materiaalspecialisten op type en 

datering onderzocht. Omdat het om een prehistorische vindplaats gaat, is voor de 

bepaling van de ouderdom ervan met name het complex handgevormd aardewerk 

van belang. De informatiewaarde van dit complex is echter beperkt, vanwege 

het geringe aantal fragmenten (N=19). Om toch enig zicht op de datering van het 

handgevormde aardewerk te krijgen, is daarom ook het handgevormde aardewerk van 

het onderzoek door AWN meegenomen in de aardewerkanalyse. Bij de analyse van het 

bouwmateriaal bleek het fragment baksteen van (sub)recente ouderdom. Deze vondst 

zal verder buiten beschouwing worden gelaten. 

categorie N geanalyseerd door

aardewerk - baksteen 1 drs. J. de Bruin (Universiteit Leiden)

aardewerk - Groeneveldt 31 dr. O.P. Nieuwenhuijse (Universiteit Leiden)

aardewerk - prehistorie 19 drs. L.M. Meurkens (Archol bv)

aardewerk - Romeinse tijd 9 drs. J. de Bruin (Universiteit Leiden)

bot 2 drs. E. Esser (Archeoplan Eco)

hout 2 E.E. van Hees BA (Universiteit Leiden)

steen 1 dr. S. Knippenberg (Archol BV)

4.3.4 Hout

E. E. van Hees, M. van der Linden & E. Jansma

Tijdens het onderzoek zijn twee houten objecten aangetroffen. Beiden zijn 

gewaardeerd en geanalyseerd, waarbij gekeken is naar houtsoort, afmetingen, 

bewerking en het aantal jaarringen (Bijlage IV). Voor dendrochronologisch onderzoek 

is één object (v. 17) geselecteerd. Van deze eikenhouten plank is een plak gezaagd en 

door BIAX Consult onderzocht met als doel het verkrijgen van een datering en mogelijk 

ook informatie over de herkomst van het hout. Stichting RING/RCE heeft hierbij een 

adviserende rol gespeeld.15 Helaas heeft het dendrochronologisch onderzoek van het 

monster niet tot een datering geleid (Bijlage VI).

4.3.5 Macrobotanie

E. E. van Hees16

Tijdens het veldonderzoek zijn verschillende monsters genomen: een archeobotanisch 

monster uit een kuil (s1.10), een schelpenmonster van het strandwalniveau, vier 

monsters van de venige niveaus en bodems en één pollenbak in een lager gelegen 

15  Van der Linden & Jansma 2015.
16  O.b.v. Prof. dr. C.C. Bakels (Universiteit Leiden).

Tabel 4.1 
Overzicht van de aangetroffen vondsten en 
de geraadpleegde specialisten. 
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depressie waarbij zowel de cultuurlaag als enkele hoger gelegen veenlagen zijn 

bemonsterd. In overleg met het bevoegd gezag is het monster uit de kuil geselecteerd 

voor nader onderzoek, aangezien deze context duidelijk antropogeen is en de overige 

monsters uit natuurlijke afzettingen afkomstig zijn. Het monster is onderzocht op 

aanwezigheid van botanische resten en materiaal dat geschikt is voor 14C-analyse 

(Bijlage V en VI). Dit bleek inderdaad aanwezig, maar kwam voor in combinatie met 

sterk afgerond materiaal wat er op wijst dat we met verspoelde resten te maken 

hebben. Om die reden bestaat er te veel onzekerheid over de herkomst van het 

materiaal om hiermee een overtuigende datering van de context te kunnen geven.
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Resultaten

5.1 Landschap

Het bodemprofiel bestaat in de basis uit licht grijs, matig grof zand (klastisch pakket 

1; Figuur 5.3). In deze laag is veel schelpmateriaal (complete schelpen en gruis) 

aangetroffen. Een duidelijke gelaagdheid is alleen in de top aanwezig: hier is sprake 

van humeuze lagen, rijk aan (gerold) hout en plantenresten, afgewisseld met lagen 

schelprijk zand. De humeuze lagen zijn beperkt in dikte: 1-5 cm. Het zand is kalkrijk 

en er zijn geen aanwijzingen voor bodemvorming. De top van klastisch pakket 1 

kent vrijwel geen reliëf en is aanwezig op ca. 1,75 m -Mv (Figuur 5.1). Op basis van de 

lithologische kenmerken zijn de afzettingen van klastisch pakket 1 als strandwal- en 

(ingesloten) strandvlakteafzettingen te bestempelen. Eén van de humeuze lagen komt 

op basis van de diepteligging vermoedelijk overeen met de laag met houtsnippers 

die tijdens de vooronderzoeken van AWN en RAAP is aangetroffen.17 Analyse van een 

monster uit deze laag wees uit dat het de restanten van een elzen-/berkenbroekbos 

betreft. 

Hierboven is sprake van klastisch pakket 2: een matig fijn tot matig grof zandpakket. 

Het zand is kalkhoudend en onderin zijn enkele schelpfragmenten waargenomen. 

Deze afzettingen zijn te interpreteren als de eerste fase van duinvorming binnen het 

onderzoeksgebied. De laag varieert in dikte (Figuur 5.1). In werkput 2 is deze het dikst 

(ca. 1,2 m), in werkput 3 het dunst (ca. 0,3 m). De grondwaterspiegel bevindt zich 

ongeveer op 1,4 m -Mv, waardoor het pakket deels gereduceerd en deels geoxideerd 

is geraakt. De afzetting vormt een rug van duinzand met een zuidwest-noordoost 

oriëntatie. De top van de rug ligt ter hoogte van put 2, de flank bevindt zich in put 1 

en het laagste deel in put 3. In zuidoostelijke richting  neemt klastisch pakket 2 weer 

in dikte toe tot 0,6 m. Hier hebben we te maken met de flank van een volgende, 

net buiten de opgraving gelegen rug,  zoals tijdens het vooronderzoek reeds was 

vastgesteld.18 

Op de flanken en in de laagte van het duin is organisch pakket 1 aanwezig: een 

veenlaag (Figuur 5.4). Het veen is bruin tot donkerbruin van kleur, veraard en rijk 

aan zand. De top van deze laag is onregelmatig. Dit kon zowel in de profielen als bij 

de vlakaanleg worden vastgesteld. Vermoedelijk is de onregelmatige top het gevolg 

van betreding. Richting de top van het duin gaat de veenlaag geleidelijk over in een 

humusrijke laag die op de top enkel nog bestaat uit zeer vage bodem (Figuur 5.2). 

Dit heeft te maken met de ligging boven grondwater. De bodem was hier alleen nog 

herkenbaar door de afwezigheid van kalk. Lokaal bleek de aan- of afwezigheid van kalk 

zeer lastig vast te stellen en is mogelijk sprake geweest van erosie van het oppervlak. 

Op de flank is de laag beter zichtbaar en betreft het een rommelige, humusrijke laag. 

De laag varieert in dikte van 1 tot 10 cm en bevond zich op de hogere delen op ca. 

40 cm -Mv en op de lagere delen op ca. 140 cm -Mv. Op basis van de stratigrafische 

positie en de kenmerken valt organisch pakket 1 te koppelen aan de cultuurlaag 

die door de AWN werd aangetroffen en Vlaardingen-aardewerk bevatte. Tijdens 

onderhavige opgraving werden geen vondsten in deze laag aangetroffen. Wel werden, 

in de nabijheid van de locatie waar het Vlaardingen-aardewerk werd gevonden enkele 

houtskoolvlekken waargenomen en hangt de laag samen een antropogeen spoor: kuil s 

1.10 in werkput 1/3 (Figuur 5.6).

17  Van Grinsven in voorbereiding; Molthof 2013.
18  Molthof 2013, kaartbijlage 1: werkput 4 profiel 103.

5
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Organisch pakket 1 wordt grotendeels afgedekt door klastisch pakket 3: de volgende 

fase van duinvorming. Dit pakket bestaat, net als klastisch pakket 2, uit matig fijn tot 

matig grof zand. Het is zand is kalkloos tot licht kalkhoudend en door de ligging, boven 

de grondwaterspiegel, grotendeels geoxideerd. Deze laag varieert sterk in dikte. In 

werkput 2 is deze laag over de gehele put aanwezig met een dikte van ca. 40 cm en 

loopt door tot in het noordwestelijke uiteinde van put 4. In de zuidwestelijke helft van 

werkput 1 en 3 is klastisch pakket 3 eveneens vertegenwoordigd met een dikte van 

ca. 40 cm. Richting het noordoosten wigt deze laag geleidelijk uit tot een laagje van 

maximaal 1 cm op sommige plaatsen (Figuur 5.4). In profiel B en is in dit pakket een 

lichtgrijs laagje waargenomen (Figuur 5.3). Deze bodem kan als vaaggrond worden 

bestempeld en kon alleen op deze locatie worden vastgesteld.

De top van klastisch pakket 3 is sterk aangetast door recente vergravingen en 

subrecente bodemverbeteringsactiviteiten. Tussen de verstoringen door kon nog wel 

worden vastgesteld dat op de hogere delen podzolisatie plaats heeft kunnen vinden. 

Een proces waarbij onverzadigde humuszuren en oxiden van ijzer en aluminium in 

het bodemprofiel verplaatst worden (uitspoelen) en op een bepaalde diepte weer 

neerslaan. Dit vindt met name plaats wanneer sprake is van een arme (zure) vegetatie 

zoals bos, heide en veen op een voedselarme en kalkloze ondergrond. Een podzol 

heeft enige tijd nodig om tot ontwikkeling te kunnen komen.19 

Vermoedelijk gaat deze bodem richting de laagte over in organisch pakket 2: een 

veenpakket met meerdere fases. In de profielen kon deze relatie niet worden 

vastgesteld door verstoringen op cruciale punten. Op basis van de stratigrafie is 

deze relatie wel te veronderstellen. Organisch pakket 2 wordt door slechts een dun 

zandlaagje (klastisch pakket 3) gescheiden van organisch pakket 1 (Figuur 5.4). 

Het betreft een bruin tot donkerbruin veenpakket waarin van onder naar boven de 

volgende sequentie is vertegenwoordigd: veen, veraard veen, dunne zandlaagjes, 

sterk zandig veen, dunne zandlaagjes. Een dergelijke opeenvolging ontstaat in een 

nat landschap (veen) dat geleidelijk droogvalt, waarbij het veen geoxideerd raakt 

en veraard. Verstuiving van het naastgelegen duin zorgt voor de afzetting van zand 

in de laagte. In het veen werden restanten hout aangetroffen, evenals een intact 

wortelstelsel (struik of boom) in werkput 3. Op die locatie is in de proefsleuf van de 

AWN eveneens een boomstronk aangetroffen. De bovenkant van organisch pakket 2 

lijkt op verscheidene plaatsen te zijn verploegd/omgezet. In dit pakket zijn in werkput 

3, op wisselende dieptes, scherven gevonden. Opvallend genoeg komen enkele 

Romeinse scherven onderuit het pakket, terwijl de ijzertijd scherven hoger uit het 

pakket komen. Mogelijk is dit te wijten aan de (lokale) omwerking van dit pakket. 

Tussen de verstoringen en bodemverbeteringssporen door werd nog een restant 

van klastisch pakket 4 waargenomen. De laag lijkt zich qua ruimtelijke spreiding te 

beperken tot werkput 3 en de zuidoostelijke helft van werkput 4. Klastisch pakket 4 

bestaat uit een humeuze, donkergrijze laag zandige klei. In put 4 kon een onderscheid 

worden gemaakt tussen een zandlaagje in de basis en klei daarboven. In put 3 was 

dit onderscheid niet te maken en had de laag een relatief homogeen uiterlijk, terwijl 

elders srpake was een rommelige met brokken zand en zandige klei. Uit klastisch 

pakket 4 kunnen we aflezen dat het duin in latere tijden opnieuw is afgedekt door 

een dun laagje duinzand en een pakket klei. De klei is afgezet tijdens overstroming 

van het gebied. Deze lagen zijn in de 19e en 20e eeuw volledig (mechanisch) omgezet, 

19  Van Zijverden & De Moor 2014, 103-104.
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Figuur 5.2 
Profiel A (diepte van lagen in cm –Mv; voor 
locatie zie Figuur 4.1). Representatief profiel 
voor het hoge deel van het onderzoeksgebied: 
de top van het duin. 

Figuur 5.3 
Profiel B (diepte van lagen in cm –Mv; voor 
locatie zie Figuur 4.1). Representatief profiel 
voor de middelhoge delen van het onder-
zoeksgebied: de flank van het duin.
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ten behoeve van grondverbetering. Hierbij zijn ook grote delen van de top van het 

duin vergraven. De bovenste helft van het verstoorde pakket is egaler van kleur en 

valt als oude bouwvoor te bestempelen. Het land werd in deze fase minder diep 

bewerkt en op een gegeven moment helemaal niet meer. In 1955 wordt het terrein in 

gebruik genomen door Defensie. Hierbij worden delen van het terrein geëgaliseerd en 

opgehoogd met zand.

5.2 Sporen & structuren

Verspreid over het onderzoeksgebied is een beperkt aantal sporen van verschillende 

typen aangetroffen Figuur 5.5). In de eerste plaats is op de grens van put 1 en 3 een 

kuil gevonden: s1.10. De kuil is in twee fasen opgevuld. Allereerste is sprake van een 

gelaagde vulling onderin het spoor. Deze vulling bestaat uit afwisselend sterk humeus 

zand en veen: een teken dat de kuil geleidelijk is dichtgespoeld en dichtgegroeid onder 

natte omstandigheden. Deze vulling is bemonsterd met het oog op macrobotanisch 

onderzoek (paragraaf 5.7). Op basis van de eerste fase van opvulling is deze kuil 

vermoedelijk als waterkuil gebruikt. De bovenste vulling bestaat uit matig zandig veen. 

Het spoor was pas onder organisch pakket 1 zichtbaar en lijkt deels met deze laag te 

zijn dichtgegroeid (Figuur 5.6). De kuil is uitgegraven in klastisch pakket 2, de eerste 

fase van duinvorming, en snijdt in de onderliggende strandwal. Hierbij zijn ook de 

Figuur 5.4 
Profiel C (diepte van lagen in cm –Mv; voor 
locatie zie Figuur 4.1). Representatief profiel 
voor het lage deel van het onderzoeksgebied.
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humeuze lagen in de top van de strandwal doorgraven. Uit de laatste opvullingsfase 

van het spoor zijn fragmenten dierlijk botmateriaal afkomstig die door middel van 14C 

konden worden gedateerd op 2570-2340 cal. v.Chr. (95,4%).20 Deze datering wijst op 

een datering in de late fase van de Vlaardingencultuur of jonger. Deze datering wordt 

ondersteund door de stratigrafische positie van het spoor. Deze wijst namelijk op een 

associatie met de cultuurlaag en het Vlaardingen-aardewerk dat bij het vooronderzoek 

van de AWN is aangetroffen. 

Behalve de kuil zijn ook enkele paalsporen (n=3) en de restanten van een greppel 

aangetroffen. De paalsporen liggen op één lijn van ca. 27 m lang, met een zuidwest-

noordoost oriëntatie: s3.30, s3.27 en 4.35. Eén van de paalsporen die door RAAP is 

20  Poz-72399: 3950 + 35 BP. 
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Figuur 5.5 
Allesporenkaart met een weergave van de 
omtrek van de proefsleuven zoals deze tijdens 
de opgraving kon worden vastgesteld.
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onderzocht ligt op dezelfde lijn (Figuur 6.1).21 De sporen worden allen gekenmerkt 

door een deels venige en deels zandige opvulling en een diepte van maximaal 16 cm 

(Figuur 5.7). De greppel wordt gekenmerkt door een geringe diepte en is over een 

lengte van ca. 17 m te volgen. De greppel en de palenrij kennen dezelfde oriëntatie, 

ligging en opvulling. Op basis hiervan wordt verondersteld dat deze tot dezelfde fase 

behoren. Uit de sporen zijn geen vondsten afkomstig en de stratigrafische positie is 

onduidelijk door de grote mate aan verstoring van bovenliggende lagen. De sporen 

21  Molthof 2013, 

Figuur 5.6 
Kuil (s1.10).

Figuur 5.7 
Paalspoor (s4.35).
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zijn dan ook alleen op indirecte gronden te dateren. Gezien de geringe diepte - enkele 

cm’s - waarmee de greppel in de afzettingen van klastisch pakket 2 snijdt is het 

aannemelijk dat het spoor vanaf een hoger niveau is uitgegraven. Een datering jonger 

dan de late fase van de Vlaardingencultuur is hierdoor aannemelijk. Er kan een relatie 

worden gelegd met de plank en staak die eveneens jonger dateren en het aardewerk 

uit de ijzertijd en de Romeinse tijd dat ter hoogte van deze sporen is aangetroffen. De 

datering is niet verder te specificeren dan ijzertijd of Romeins.

Behalve sporen uit prehistorie en Romeinse tijd zijn twee sloten uit de Nieuwe tijd 

aangetroffen. Deze sporen bevatten geen vondstmateriaal. De meest oostelijke sloot 

is terug te vinden op de kadasterkaart uit 1811-1832. Hoewel een laatmiddeleeuwse 

datering niet kan worden uitgesloten is deze sloot in ieder geval in de Nieuwe tijd te 

dateren. De datering en loop van de westelijke sloot is problematischer. Hoewel de 

oriëntatie aansluit bij de oriëntatie van de oude percelering, zuidwest-noordoost en 

haaks daarop, is de sloot niet terug te vinden op voornoemde oude kadasterkaarten. 

Het spoor is ouder dan de grote verstoringen in dit deel van het onderzoeksgebied, 

maar over de exacte ouderdom zijn geen uitspraken te doen. Op basis van de vulling en 

begrenzing is het spoor vermoedelijk jonger dan de oostelijke sloot. 

5.3 Aardewerk

5.3.1 Het handgevormde aardewerk: prehistorisch en inheems-Romeins22

In totaal zijn 19 fragmenten te bestempelen als handgevormd aardewerk. Het 

materiaal is afkomstig uit de verstoorde bovengrond in put 1 en uit de oude bouwvoor 

en organisch pakket 2 in put 3. De scherven bevatten nauwelijks diagnostische 

kenmerken en zijn allen te classificeren als wandfragmenten. De magering bestaat uit 

zand en/of potgruis. Eén fragment bevat mogelijk ook organisch materiaal, maar of het 

hier om een bewuste toevoeging als magering gaat is onzeker (Figuur 5.8, v. 2). Kwarts 

is in geen van de gevallen aangetroffen. Er is geen versiering aangetroffen en het 

aardewerk is niet besmeten. Eén scherf bevatte licht geprononceerde ribbels (Figuur 

5.8, v. 10 bovenste scherf). Deze hebben vermoedelijk met de afwerking van de pot te 

maken en zijn niet te bestempelen als versiering. 

Op basis van baksel is het complex in de ijzertijd of het begin van de Romeinse tijd 

te dateren (Figuur 5.8). Aardewerk met kenmerken van de Vlaardingencultuur is niet 

aangetroffen. Ten behoeve van de analyse van het prehistorisch aardewerk zijn ook 

de scherven van het onderzoek door AWN nogmaals bekeken. Voor complexen van 

prehistorisch aardewerk geldt namelijk dat een groter aantal scherven de determinatie 

kan vergemakkelijken. Hierbij bleken de bevindingen van het vooronderzoek en de 

opgraving bij elkaar aan te sluiten: het merendeel van het handgevormde aardewerk 

is in de periode ijzertijd tot 1e eeuw na Chr. te plaatsen. Aardewerk met kenmerken 

van de Vlaardingencultuur is daarentegen wel tijdens het vooronderzoek gevonden. 

Aardewerkspecialist drs. S.B.C. Bloo (BAAC) heeft het materiaal gedetermineerd. 

Het betreft 38 scherven met eenzelfde baksel: dikwandige scherven (10-14 mm) met 

een magering van potgruis in plaats van kwarts of zand. De scherven zijn afkomstig 

van een drieledige pot, waarbij over de exacte vorm geen uitspraken zijn te doen. Op 

basis van de magering wordt een datering in de late fase van de Vlaardingencultuur 

verondersteld. Het materiaal bevat echter weinig specifieke kenmerken waardoor 

22  Determinatie door: drs. L.M. Meurkens (Archol BV) met raadpleging van prof. H. Fokkens 
(Universiteit Leiden).
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andere specialisten (drs. L.M. Meurkens & prof. H. Fokkens) een jongere datering, ná 

Vlaardingen, maar nog wel laat-neolithisch of mogelijk bronstijd niet durven uit te 

sluiten. Ook de 14C-datering van het botmateriaal laat geen scherpere datering dan in 

de late fase van de Vlaardingencultuur tot enkelgrafcultuur of klokbekercultuur toe. 

5.3.2 Romeins aardewerk23

Het Romeinse aardewerk wordt vertegenwoordigd door negen scherven die afkomstig 

zijn van drie individuen. Al het materiaal is aangetroffen bij de aanleg uit werkput 

3 en is afkomstig uit de oude bouwvoor en organisch pakket 2. Allereerst een 

wandfragment met grove potgruismagering, zonder enige versiering (Figuur 5.9, v. 

12). Het fragment is vermoedelijk afkomstig van een dolium: een grote pot met een 

breed standvlak en een brede rand. De rand is naar binnen geslagen en heeft een wijde 

opening. Deze vaten vervulden een rol in het transport en de opslag van onder andere 

wijn, olijfolie, visproducten en graan. Het oorspronkelijke formaat en de inhoud zijn op 

basis van dit wandfragment niet te bepalen. 

Het tweede individu wordt vertegenwoordigd door een randfragment (Figuur 5.9, v. 

9.1). Deze is afkomstig van een wrijfschaal. Wrijfschalen, ofwel mortaria, zijn typisch 

Romeinse aardewerkvormen die gebruikt werden voor het fijnwrijven van diverse 

soorten voedsel, zoals kruiden. Hiervoor was de binnenkant van deze kommen 

voorzien van stukjes kwarts, steentjes en/of grof zand. Het randfragment van Donklaan 

78 is gemagerd met potgruis en de binnenzijde is voorzien van stukjes kwarts. Op basis 

van de randvorm kan de scherf afkomstig zijn van een Stuart 149/Brunsting 36 (40-260 

na Chr.). 

De overige zeven fragmenten zijn afkomstig van één individu (Figuur 5.9, v. 9.2). Het 

betreft delen van de rand en de hals van een kan, gemaakt van ruwwandig aardewerk. 

23  Determinatie door: drs. J. de Bruin (Universiteit Leiden).

Figuur 5.8 
Het prehistorisch aardewerk. 
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Onder het ruwwandig aardewerk worden baksels verstaan die sterk met zand of 

kwartsbrokjes gemagerd zijn. Omdat deze magering goed zichtbaar is heeft het 

aardewerk een veelal robuust uiterlijk en voelt het ruw aan. De kan is van het type 

Stuart 214 (40-120 na Chr.). 

5.3.3 Aardewerk van Pieter Groeneveldt

O.P. Nieuwenhuijse

In totaal zijn 31 fragmenten aardewerk verzameld die te relateren zijn aan de 

nabijgelegen aardewerkfabriek van Pieter Groeneveldt (Figuur 5.10 en bijlage III). Deze 

fragmenten zijn afkomstig van zeven aardewerk objecten; drie eenmalig gebakken, 

ongeglazuurde halffabricaten en vier niet nader te determineren onderdelen of 

restanten van het productieproces. Eén scherf (v. 1) is afkomstig uit de verstoorde 

bovenlagen in put 1. De rest van de scherven is afkomstig uit verstoringen/afvalkuilen 

in het noordoosten van put 2 en 3 en de oude bouwvoor ter hoogte hiervan. Hierbij 

werd behalve aardewerk ook plastic, glas, stukken hout en fragmenten bloempot 

aangetroffen.

Binnen de aardewerken objecten zijn verschillende vormen vertegenwoordigd (Figuur 

5.10A): een smalle, hoge fles of vaas (v. 21.1), een theepot (v. 21.2), een platte schaal 

(v. 21.3), een kleinere schaal met een opstaande rand (v. 21.4), een klein vaasje (v. 

21.5), een potje met dekselgeul (v. 21.6) en een klein (bloem)bakje (v. 21.5). Voor 

de vervaardiging is gebruik van verschillende soorten klei en glazuur (Figuur 5.10A 

en bijlage III). Slechts één object (v. 21.1) was voorzien van stempels: een rechte, 

horizontale stempel ‘HOLLAND’ en een losse rechte stempel ‘PG’. Deze combinatie 

dateert grofweg van 1925 tot 1952.

Voordat het aardewerk geglazuurd kon worden werd het al eenmaal afgebakken. Van 

deze stap in het productieproces zijn drie scherven gevonden: een randfragment van 

een mogelijk kopje en twee wandscherven (Figuur 5.10B). De scherven zijn afkomstig 

van drie verschillende individuen. Ze vertonen geen kenmerken waardoor direct van 

misbaksels gesproken kan worden. Echter, gezien de beperkte vertegenwoordiging van 

de oorspronkelijke objecten kan dit niet worden uitgesloten. Maar dit geldt eveneens 

Figuur 5.9 
Het Romeinse aardewerk. 

Figuur 5.10 
Het aardewerk van Pieter Groeneveldt, waarbij 

een onderverdeling is gemaakt in aardewerken 
objecten (A), halffabrikaten (B) en onderdelen 

of restanten van het productieproces (C).
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voor eventuele andere redenen waarom dit aardewerk is afgedankt: kapot gevallen, 

gebarsten tijdens het bakproces, een probeersel dat niet geheel naar smaak van de 

maker was, enz. Op basis van drie relatief kleine scherven is hier geen uitspraak over te 

doen. 

Dit geldt eveneens voor de onderdelen of restanten van het productieproces. Twee 

van de fragmenten zijn te beschrijven als worstvormige repen gebakken klei. Of dit 

restanten zijn of dat zij ter ondersteuning van aardewerkvormen hebben gediend is 

onduidelijk. Daarnaast zijn delen van twee schijven van verschillend formaat gevonden, 

waarvan de functie eveneens onduidelijk is. Het grotere fragment is voorzien van een 

pootje en heeft enkele vlekken glazuur. Mogelijk is dit een onderschotel die in de oven 

onder het aardewerk werd gezet. 

Het complex valt op basis van een beoordeling van de volgende aspecten, gezamenlijk 

genomen, te dateren: kleisoort, stempels en glazuur. In de vooroorlogse periode 

(1927-1941) werd vooral met witbakkende klei gewerkt. In de oorlogsperiode schakelde 

men over op roodbakkende klei en dit bleef in gebruik in de directe naoorlogse 

periode (1945-1953). Het jaartal 1953 als eindpunt van deze periode berust op de vele 

typologische, stilistische en technologische veranderingen die omstreeks deze tijd 

optreden in de fabriek. Vooroorlogse glazuren zijn veelal effen en monochroom, vaak 

craquelé. In de oorlogstijd vinden we veel ‘slechte’, vlokkerige en slecht pakkende, 

vlekkerige glazuren. In de directe na-oorlogse tijd verbreedt het glazurenspectrum 

zich, worden glazuren dekkend en glanzend, en gaan expressieve stroomglazuren en 

kristallijnen effecten weer een rol spelen.24

De dateringen in bijlage III zijn allen bij benadering, maar suggereren een lange 

periode. Het potje met dekselgeul (v. 21.6) is toe te schrijven aan de vooroorlogse 

periode. De smalle, hoge vaas of fles (v. 21.1) dateert duidelijk in de oorlogsperiode. 

De meeste vondsten lijken echter te dateren in de directe na-oorlogsperiode. De 

ongeglazuurde scherven en de ‘onderdeel of restant van productieproces’ fragmenten 

zijn erg slecht te dateren en te duiden. Mogelijk is één van de scherven afkomstig 

van een kopje uit de direct na-oorlogse periode (v 9), maar dit is voor de andere 

fragmenten niet te zeggen. Al met al kent het materiaal een gespreide datering van 

1927 tot 1953. Het ontbreken van jonger materiaal is niet verwonderlijk aangezien het 

onderzoeksgebied in 1955 door Defensie in gebruik is genomen. 

Gezien de spreiding aan dateringen, het voorkomen van het materiaal met ander 

afval, het relatief geringe aantal scherven en de beperkte vertegenwoordiging van 

individuele objecten/misbaksels mag verondersteld worden dat het aardewerken afval 

van de Groeneveldt primair elders werd afgedankt. Of we deze locatie binnen het 

plangebied moeten zoeken, op het terrein van de fabriek zelf of geheel ergens anders 

is onduidelijk. Voor de losse vondst uit put 1 (v. 1) geldt dat we vermoedelijk te maken 

hebben met een scherf die op het oppervlak lag en door bewerking in de bodem 

terecht gekomen is. De overige vondsten zijn in de periode 1927-1955 als onderdeel 

van ander afval in enkele kuilen begraven. 

24  Al deze kenmerken zullen uitgebreid worden toegelicht in de eindpublicatie van het 
Groeneveldt Project (www.pietergroeneveldt.nl).
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5.4 Natuursteen25

Er is één fragment natuursteen verzameld. Het betreft een brokje tefriet: een poreus, 

vulkanisch gesteente. Gezien de ietwat rode kleur is fragment mogelijk verbrand. 

De vondst is afkomstig uit de oude bouwvoor in put 3. Tefriet doet vanaf de late 

bronstijd zijn intrede in Nederland. Vanaf die periode wordt deze steensoort gebruikt 

voor de vervaardiging van maalstenen.26 Het is veel gebruikt materiaal in ijzertijd, 

Romeinse tijd en middeleeuwen, maar kan ook nog in Nieuwe tijdse contexten worden 

aangetroffen. Een scherpe datering voor dit brok is gezien het ontbreken van verdere 

diagnostische kenmerken dan ook niet te geven. 

5.5 Dierlijk botmateriaal27

De opgraving aan de Donklaan 78 heeft slechts twee stukken botmateriaal opgeleverd, 

afkomstig van één element. Het bot is afkomstig uit kuil s1.10. Het betreft een 

rechterdeel van een onderkaak. Op basis van de kiezen kon worden vastgesteld dat 

het bot afkomstig is van een jong rund. Het dier was 18-30 maanden oud toen het 

overleed. Op basis van het materiaal is niet te zeggen of dit een natuurlijke dood was 

of dat het dier geslacht is. Met behulp van 14C is de kaak gedateerd op 2570-2340 

cal. v.Chr. (95,4%; Grafiek 5.1).28 Het botmateriaal is te plaatsen in de late fase van 

de Vlaardingencultuur of jonger. Het voorkomen van rund past in het beeld van een 

gemengd boerenbedrijf voor deze periode: naast het verbouwen van graan hield men 

runderen en in mindere aantallen schaap/geit en varken.29

25  Determinatie door: dr. S. Knippenberg (Archol BV).
26  Harsema 1979; Van Heeringen 1985.
27  Determinatie door: drs. E. Esser (Archeoplan Eco).
28  Poz-72399: 3950 + 35 BP. 
29  Bakels & Zeiler 2005, 328.

Grafiek 5.1 
Kalibratie van de 14C-datering.
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5.6 Hout

E.E. van Hees 

In het verlengde van de palenrij is een eikenhouten plank gevonden: s4.37 (v. 17; Figuur 

5.5, Figuur 5.11 en Bijlage IV). De plank werd horizontaal aangetroffen op de onderkant 

van organisch pakket 2, waarbij de punt deels in organisch pakket 1 stak. Op 4 meter 

afstand werd een staak aangetroffen (Figuur 5.5, s 4.36). Deze stond nog wel in situ in 

klastisch pakket 2 (v. 18; Figuur 5.5, Figuur 5.11 en Bijlage IV), maar kwam onder een 

grote verstoring te voorschijn waardoor de stratigrafische positie niet duidelijk is. 

De plank kwam in aanmerking voor dendrochronologisch onderzoek door de 

aanwezigheid van spint en het aantal jaarringen. Spinthout is het levende hout dat 

zich aan de buitenkant van de (levende) boom bevindt. De jaarringen die zich in 

het buitenste deel van de boom bevinden, liggen het dichtst bij de kapdatum. Er is 

een minimum aantal jaarringen vereist om overlap met meerdere sequenties in de 

grafiek, waarin de afstanden tussen de jaarringen worden uitgezet, te voorkomen. 

Het dendrochronologisch onderzoek heeft door de conditie van het hout echter geen 

resultaat opgeleverd (paragraaf 4.3.4).30 

Alle onderzochte resten zijn van eikenhout (Quercus) en bewerkt met een metalen bijl. 

Op basis van de vorm van de afslagen - relatief plat maar kort - kan het een ijzeren 

bijl betreffen maar ook een “late” bronzen bijl. De bewerkingsporen zijn in ieder geval 

niet gemaakt door een typische bronstijd bijl. Hoewel een datering in de late bronstijd 

niet kan worden uitgesloten wijst het voorkomen van aardewerk uit de ijzertijd en 

Romeinse tijd op een datering in deze jongere perioden. 

30  Van der Linden & Jansma 2015.

Figuur 5.11 
Overzicht van het hout dat tijdens de opgrav-
ing is aangetroffen. Rechtsboven de plank (v. 
17; s4.37 in Figuur 5.5), links en rechtsonder 
de staak (v. 18; s4.36 in Figuur 5.5).
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De staak en plank zijn gemaakt van hout dat waarschijnlijk niet uit de directe 

omgeving afkomstig was. Eik geeft namelijk de voorkeur aan een diepe leem- of 

kleibodem. Gezien de goede eigenschappen, zoals hardheid, is eik zeer geschikt als 

constructiemateriaal. 

5.7 Macrobotanie

E.E. van Hees 

Voor het macrobotanisch onderzoek is een monster uit kuil s1.10 bekeken (Figuur 5.5). 

Het natte sediment dat afkomstig was uit de kuil was venig en enigszins zandig van 

samenstelling. De conservering van de organische resten was goed. De aangetroffen 

soorten zijn ingedeeld volgens ecologische groepen (bijlage V). Een aantal fragmenten 

kon niet verder op naam worden gebracht, deze zijn onder de noemer ‘indet’ in 

de categorie diversen ondergebracht, samen met enkele resten van zegges (Carex 

sp.) en russen (Juncus sp.), die slechts tot het niveau van geslacht konden worden 

geïdentificeerd. Deze geslachten geven over het algemeen de voorkeur aan een 

vochtige ondergrond.

Twee soorten die gevonden zijn, melde (Atriplex patula/hastata) en beklierde 

duizendknoop (Persicaria lapathifolia) behoren tot de groep van akkers en droge 

ruigten. Beide soorten houden van een natte ondergrond met eventueel bemesting. 

Daarbij heeft melde een voorkeur voor stikstofhoudende bodems en beklierde 

duizendknoop voor een ammoniak houdende ondergrond die niet of weinig 

zuurhoudend is. Beklierde duizendknoop kan een indicator zijn voor verslemping, het 

uitdrogen van de bovenste laag van de bodem waardoor er geen neerslag meer in de 

bodem kan doordringen.31

Van de tweede categorie open - vochtige-natte en humusarme gestoorde plaatsen - is 

hier alleen de blaartrekkende boterbloem (Ranunculus scleratus) gevonden. Deze soort 

is een pionier van pas drooggevallen terreinen en drooggevallen grond in broekbossen 

en houdt van een open, voedsel- en ammoniakrijk milieu. Onder water kan de 

blaartrekkende boterbloem doorbloeien net als de waterranonkel (Ranunculus aquatica 

type), die aangetroffen is in de derde groep, de categorie van zoete wateren en oevers. 

Een aantal andere soorten uit de derde categorie, zoals gele lis (Iris pseudacoris), 

wolfspoot (Lycopus europaeus) en bitterzoet (Solanum dulcamara), wordt vaak in 

elzenbroekbossen aangetroffen. Waterranonkel, fonteinkruid (Potamogeton sp.) en 

pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) gedijen in zoet, zeer zwak stromend tot stilstaand 

water, wat kan duiden op de aanwezigheid van een poeltje in de omgeving. Een 

andere aanwijzing voor het voorkomen van zwak stromend tot stilstaand water zijn de 

aangetroffen resten van een koker van een schietmot (Trichoptera).

Van de vierde categorie, van de vochtig tot natte en eventueel bemeste 

graslanden, zijn smalle weegbree (Plantago lanceolata) en veldzuring (Rumex 

acetosa) aangetroffen. Smalle weegbree duikt voor het eerst op in Nederlandse 

pollendiagrammen rond 3.000 v.Chr. als de iep afneemt, wat een aanwijzing lijkt voor 

het begin van de landbouw op plekken waar het bos is gerooid.32 Tegenwoordig komt 

smalle weegbree onder andere voor op braakliggende akkers die als weidegrond 

in gebruik genomen worden en de soort is een indicator voor een ondergrond die 

31  Weeda et al. 1985a, 138.
32  Weeda et al. 1985b, 256.
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betreden wordt. Smalle weegbree verdraagt geen erg zure of brakke bodems, terwijl 

veldzuring geen overmatige bemesting kan verdragen. 

In de laatste groep zijn soorten die voorkomen in bossen, zoals zachte berk (Betula 

pubescens), aangetroffen. De knopschubben die zijn gevonden lijken ook op die 

van berk. Berken zijn pioniers van bosvorming die veel licht nodig hebben en snelle 

opvullers van kap- storm- en brandgaten zijn.33 Zachte berk groeit op een vochtige, 

venige plek. In het algemeen komt berk voor bij voedselarm bosveen, als de bodem 

voedselrijker is dan wordt ook els (Alnus sp.) aangetroffen, net als hier. Els groeit 

op vochtig tot natte, matig zure bodems en is eveneens lichtminnend. Naast 

indicatoren voor de aanwezigheid van een elzenbroekbos vormt het voorkomen van 

gewone braam (Rubus fruticosis) in combinatie met de aanwezigheid met berk en de 

afwezigheid van veenmos (Sphagnum sp.) een aanwijzing voor de rompgemeenschap 

Rubus fruticosis-[Betulion pubescentis].34 De afwezigheid van veenmos in de 

vochtige, venige omgeving kan verklaard worden door (periodieke) verdroging van 

de bovengrond. Hoewel de context waaruit dit monster afkomstig is door lagen 

heen snijdt waar tijdens het onderzoek van de AWN ook resten van een elzen-/

berkenbroekbos in zijn aangetroffen, lijkt de gelaagde opvulling van de kuil er niet op 

te wijzen dat het om verspit materiaal gaat.35 

5.7.1 Beschouwing
De resten van broekbosvegetatie die zijn aangetroffen wijzen op een eutroof, 

voedselrijk veen met zoet water. Deze vegetatie heeft geresulteerd in de vorming 

van organisch pakket 1. Er zijn ook aanwijzingen voor een open gedeelte in het 

landschap door de aanwezigheid van lichtminners als blaartrekkende boterbloem, 

de resten van berk en els kunnen van iets verder in het landschap door de wind in de 

ondergrond terecht komen (Figuur 5.12). De zegge die is gevonden wijst op een matig 

voedselrijk, mesotroof veen. De aanwezigheid van planten die stikstof verdragen wijst 

op bemesting. Daarnaast is de smalle weegbree een aanwijzing voor betreding door 

33  Weeda et al. 1985a, 97.
34  Schamineé et al. 2010.
35  Van Grinsven in voorbereiding.

Figuur 5.12 
Links een impressie van een poel in een open 
landschap, met op de voorgrond gele lis en 
verderop in het landschap onder andere 
berken (foto: T. Kerkhof 2007). Rechts een 
impressie van een poeltje met vee, op de 
voorgrond boterbloem en in het poeltje 
waterranonkel (www.rlsd.be).
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vee. De resten van waterplanten zijn een aanwijzing voor een poel met stilstaand zoet 

water. Blaartrekkende boterbloem is een pionier voor (tijdelijk) droogvallende plekken, 

waar ook beklierde duizendknoop een indicator voor is. 

Op basis van deze kenmerken kan in de nabijheid van de kuil sprake zijn geweest van 

een drinkwatervoorziening voor vee: een drenkkuil of ‘dobbe’. Dit is een natuurlijk 

gevormde of gegraven, afgesloten poel met stilstaand water. Bij het droogvallen van 

de bodem, bijvoorbeeld in de zomer, kan het vee hier water uit drinken of verkoeling 

in zoeken (Figuur 5.12). Het is verleidelijk om kuil s1.10 op een dergelijk wijze te 

interpreteren, maar de rechthoekige doorsnede met rechte wanden spreekt een 

gebruik als drenkkuil tegen. 
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Synthese

6.1 Inleiding

De gemeente Voorschoten heeft het voornemen het voormalig Defensieterrein aan 

de Donklaan 78 te herontwikkelen. De exacte inrichting is nog niet duidelijk, maar 

dat herziening van het bestemmingsplan nodig is staat vast. Ten behoeve van deze 

wijziging zijn voor het plangebied verscheidene bureau-, boor- en proefsleuvenon-

derzoeken uitgevoerd. Hierbij is een vindplaats van de Vlaardingencultuur ontdekt 

en begrensd. Archeologische resten uit jongere perioden, zoals ijzertijd en Romeinse 

tijd, zijn eveneens vertegenwoordigd. De herinrichting van de locatie zal de vindplaats 

grotendeels vergraven. Behoud in situ behoort daarmee niet tot de mogelijkheden. 

De bewoningssporen van deze vindplaats zijn dan ook vlakdekkend opgegraven om 

de resten veilig te stellen: behoud ex situ. De opgraving is uitgevoerd in het najaar van 

2014 door Archol BV.

Tijdens de opgraving is een oppervlakte van 1.027 m2 opgegraven, gedeeltelijk in 

twee vlakken. Bij de aanleg van de eerste werkput bleek al snel sprake van een hoge 

verstoringsgraad. Een deel van de verstoringen is te relateren aan de ingebruikname 

van het terrein door Defensie en de latere sloop. Ook kon worden vastgesteld dat de 

bodemopbouw tot 0,8-1,2 m -Mv volledig (mechanisch) was omgezet, ter grondverbe-

tering. Hierdoor zijn vooral de hogere delen van het onderzoeksgebied aangetast. In 

totaal is 46% van het onderzoeksgebied als verstoord te bestempelen. De conservering 

van de relatief intacte delen is als goed te bestempelen. Het scherfmateriaal is 

eveneens goed geconserveerd, want er is slechts in beperkte mate sprake van 

afronding en verwering. Het sporenniveau bevindt zich grotendeels onder het grond-

waterniveau waardoor ook organische resten zoals hout bewaard zijn gebleven.

6.2 Landschappelijke ontwikkeling en gebruiksgeschiedenis van 
Voorschoten-Donklaan 78

Rond 5.000 v.Chr., in het vroeg-neolithicum, lag het onderzoeksgebied op de flank van 

een strandwal. Hoewel de locatie dus relatief hoger lag en er aanwijzingen zijn voor 

stilstandsfasen in de afzettingen van de strandwal, wijzen de lagen met resten van 

een elzen-/berkenbroekbos op natte omstandigheden. Er zijn op dit niveau dan ook 

geen aanwijzingen voor bewoning of gebruik van het onderzoeksgebied. Dit past in 

het algemene beeld van de regio, waarbij archeologische resten voornamelijk sinds het 

midden-neolithicum zijn vertegenwoordigd: de Vlaardingencultuur. 

In de loop van het neolithicum begon de kust zich uit te breiden richting het westen 

en viel de strandwal waarop het onderzoeksgebied ligt geleidelijk droog. Door wind 

waaide het zand op en ontstonden er langgerekte duinen op de strandwal. Wanneer de 

duinvorming tot stilstand kwam raakte het oppervlak begroeid en vond bodemvorming 

plaats. Te Voorschoten-Donklaan 78 wordt deze fase vertegenwoordigd door een 

humeuze, rommelige cultuurlaag die richting de top van het duin over gaat in een vage 

bodem. Deze laag kan worden geassocieerd met een waterkuil (s1.10), een vuurstenen 

afslag, gevonden door RAAP, en het Vlaardingen-aardewerk, gevonden door de AWN 

(Figuur 6.136). Op basis van het aardewerk en een 14C-datering van botmateriaal uit de 

36  In deze figuur zijn de paalsporen uit de proefsleuven van RAAP opgenomen (Molthof 2013). 

6



48 Plangebied donklaan te Voorschoten

kuil kunnen de eerste sporen van menselijke activiteiten binnen het plangebied in het 

laat-neolithicum worden gedateerd: de late fase van de Vlaardingencultuur of jonger. 

De humeuze en soms zelfs venige samenstelling van de laat-neolitische cultuurlaag 

over het merendeel van het onderzoeksgebied wijst op relatief natte omstandigheden. 

Het ontbreken van sporen van bewoning, zoals haardkuilen of paalsporen, is voor deze 

periode dan ook niet verwonderlijk. Wanneer we Voorschoten-Donklaan 78 vergelijken 

met de verschillende Vlaardingen-vindplaatsen in de regio (Tabel 2.1), dan valt deze 

vindplaats te classificeren als de periferie van een nederzettingsterrein. Of we hierbij 

aan het nederzettingsterrein Voorschoten-De Donk moeten denken dat 400 m richting 

De locatie van het Vlaardingen-aardewerk en daarmee mogelijk geassocieerde paalsporen 
die door de AWN zijn aangetroffen zijn bij benadering aangegeven (Van Grinsven in 
voorbereiding; zie paragraaf 4.3.1 voor verder toelichting). 
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Figuur 6.1 
Overzicht van de archeologische resten binnen 
het onderzoeksgebied en hun landschappelijke 
context.
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het noordoosten ligt is onzeker. Gezien de relatief grote afstand is het mogelijk dat er 

dichterbij een ander terrein ligt dat met deze nederzettingsperiferie samenhangt. 

Hoe lang deze fase van duinvorming geduurd heeft is onbekend. Wel is duidelijk 

dat de daarop volgende stilstandsfase langer duurde en het duin hoog genoeg was 

opgeblazen om grotendeels boven het grondwater te liggen. Hierdoor is sprake van 

betere ontwatering en daarmee bodemvorming in de vorm van podzolisering. Richting 

de laagte is echter nog steeds sprake van natte omstandigheden waarbij veengroei 

afgewisseld werd met overstuiving. Door de vele verstoringen en bodemomwerking is 

het lastig te zeggen hoe het onderzoeksgebied in de periode gebruikt is. Een eventueel 

sporenniveau op de top van het duin is vrijwel geheel vergraven en vondsten zijn 

enkel in de nabijgelegen laagte aangetroffen. Het aangetroffen aardewerk dateert 

in de ijzertijd tot Romeinse tijd. In deze laagte zijn ook een greppel, een palenrij, een 

plank en een staak aangetroffen. De stratigrafische positie van deze resten is onzeker, 

maar een koppeling met het jongste duinpakket is aannemelijk. Op basis van het 

aangetroffen aardewerk lijkt sprake van een datering in de ijzertijd of Romeinse tijd. 

Hierbij is het onzeker of we te maken heb met een continu gebruik van deze locatie 

gedurende enkele eeuwen of sporadische activiteiten. De greppel en palenrij lijken 

in ieder geval te wijzen op een begrenzing van het hoger gelegen duin. De beperkte 

hoeveelheid archeologische resten wijst ook voor de ijzertijd en Romeinse op een 

classificatie van de vindplaats als nederzettingsperiferie. 

De grote mate van verstoring maakt het eveneens lastig om uitspraken te doen over 

de verdere landschappelijke ontwikkeling en het gebruik van het onderzoeksgebied. 

Uit de samenstelling van de verrommelde bovenlagen, met brokken zand en zandige 

klei, kunnen we aflezen dat het duin in latere tijden opnieuw is afgedekt door een 

dun laagje duinzand en een pakket klei. De klei is afgezet tijdens overstroming van 

het gebied. Deze lagen zijn in de 19e en 20e eeuw volledig (mechanisch) omgezet, ten 

behoeve van grondverbetering. We mogen voor deze periode dan ook aannemen dat 

het onderzoeksgebied in gebruik was als bouwland. Vermoedelijk bleef het terrein tot 

1927 als dusdanig in gebruik. In dat jaar vestigt keramist Pieter Groeneveldt zich aan de 

rand van het onderzoeksgebied. Tijdens de opgraving zijn er verschillende afvalkuilen 

met scherven van objecten, halffabricaten en misbaksels gevonden die van zijn 

fabriek afkomstig zijn. De scherven dateren uit de periode 1927-1953. Het ontbreken 

van jonger materiaal is niet verwonderlijk omdat in 1955 Defensie zich op het terrein 

vestigde. Hierdoor kon het afval van de fabriek niet langer op dit terrein gedeponeerd 

worden. 
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Beantwoording onderzoeksvragen

Bodemopbouw en landschap:
1. Wat is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie? In hoeverre wijkt de aangetroffen 

bodemopbouw af van de resultaten van het vooronderzoek c.q. preciseert deze? 

 

In de basis is sprake van strandwal- en strandvlakteafzettingen. Dit niveau kent weinig 

reliëf. Hierboven is sprake van meerdere fases aan duinvorming. De oudste fase komt 

tot stilstand in het laat-neolithicum, dit komt tot uiting in een humusrijke cultuurlaag 

met sporen van betreding. De tweede fase eindigt mogelijk in de ijzertijd, dit komt tot 

uit in de vorming van een podzolbodem op de hogere delen en veenlagen in de lagere 

delen. Jongere overstuivingsfases zijn lastiger te dateren door de grote mate aan 

verstoring. 

Deze opbouw komt overeen met de waarnemingen van het vooronderzoek.  

  

2. Wat is de mate van verstoring van de bodemopbouw op de onderzoekslocatie? 

Waardoor is de verstoring in kwestie veroorzaakt?

De mate van verstoring is erg groot. Ca. 46 % van het oppervlak is verstoord door: 

bodemwerking, leidingen, bouw- en sloopwerkzaamheden. 

3. Wat was de aard van het lokale milieu en hoe ontwikkelde het landschap zich door de 

tijd heen? 

In de basis is sprake van een strandwal met aangrenzend een vlakte. Dit relatief natte 

milieu begon geleidelijk droog te vallen waarna duinvorming plaats vond. Hierbij was 

wisselend sprake van een stilstand in de duinvorming en daarmee samenhangend de 

groei van vegetatie vorming aan de ene kant; en nieuwe overstuivingsfases aan de 

andere kant. In de laagte bleef sprake van een relatief nat milieu en was sprake van 

veengroei. 

4. Welke relatie(s) bestaat er tussen het voorkomen van archeologische resten en 

landschappelijke kenmerken (reliëf, aan- of afwezigheid gradiëntzones, intactheid 

bodemprofiel)?

De intactheid van het bodemprofiel is in de laagte beter dan op de flank of de top 

van het duin. De archeologische niveaus zijn op de hogere delen sterk verstoord. 

De aanwezige sporen (greppel, palenrij, staak, plank) lijken zich op de duinrug 

te oriënteren en liggen ofwel parallel ofwel haaks op deze rug. Vondsten lijken 

voornamelijk in de lagere delen van het landschap terecht te zijn gekomen. 

5. Wat is de relatie tussen de vindplaats(en) en het omringende (cultuur)landschap in de 

desbetreffende periode? 

Gebruik van het onderzoeksgebied heeft zich in de ijzertijd/Romeinse tijd beperkt tot 

de top en de flank van het duin. In de lagere delen zijn in deze periode afscheidingen 

(palenrij, greppel) aangelegd. De laat-neolithische cultuurlaag is het best zichtbaar op 

de flanken en in de laagte, maar was over het gehele onderzoeksgebied aanwezig. In 

de laagte is in deze periode een waterkuil uitgegraven. 

7
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Archeologische resten:
6. Wat is de aard, omvang (binnen en buiten onderzoeksgebied) en datering van de 

vindplaats(en)? Bestaat continuïteit of zijn er hiaten? 

Binnen de grenzen van het onderzoeksgebied zijn de resten van een vindplaats uit het 

laat-neolithicum en een vindplaats uit ijzertijd/Romeinse tijd aangetroffen. Beiden zijn 

te interpreteren als de periferie van een nederzetting. Er is geen sprake van continuïteit 

vanaf het laat-neolithicum tot de ijzertijd/Romeinse tijd. Ook is het niet zeker of de 

resten uit de ijzertijd/Romeinse tijd één of meerdere fases representeren. De omvang 

van beide vindplaatsen is onzeker aangezien het onduidelijk is waar de nederzettingen 

zich bevinden waartoe deze randzones gerekend kunnen worden.  

7. Waaruit bestaan de archeologische resten? Welke lagen, sporen, structuren en 

vondsten zijn er binnen de vindplaats(en) te onderscheiden? Kunnen faseringen 

vastgesteld worden? 

De laat-neolithische vindplaats wordt vertegenwoordigd door een cultuurlaag in 

de top van de eerste fase van duinvorming. In deze laag zijn bij het vooronderzoek 

aardewerk van de late fase van de Vlaardingencultuur (AWN) en een vuurstenen afslag 

(RAAP) aangetroffen. De cultuurlaag vertoont sporen van betreding en kan gerelateerd 

worden aan een waterkuil. Bovenin deze kuil werden botfragmenten aangetroffen van 

een jong rund.  

De ijzertijd/Romeinse tijd vindplaats wordt vertegenwoordigd door een spreiding 

scherven in de lagere delen van het landschap. Op basis van ruimtelijke associatie 

zijn de overige sporen die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen tot deze periode 

gerekend: een greppel, een palenrij, een plank en een staak.  

8. Wat is de diepteligging (t.o.v. maaiveld), de dikte en de stratigrafische positie van de 

archeologische laag waarin de archeologische resten zijn aangetroffen? 

De laat-neolithische cultuurlaag varieert in dikte van 1 tot 10 cm en bevond zich op de 

hogere delen ca. 40 cm -Mv en op de lagere delen op ca. 140 cm -Mv. Voor de ijzertijd/

Romeinse tijd is geen archeologische laag aan te wijzen. Op de hogere delen hangt 

de spreiding van deze resten vermoedelijk samen met de grotendeels verstoorde 

podzol-bodem. Op de lagere delen kwamen de vondsten voor in een, eveneens 

omgewerkt, veenpakket. De top van dit veenpakket ligt gemiddeld rond 100, onder de 

verstoorde bovengrond ter plaatse. De onderkant van dit pakket bevond zich rond 135 cm 

-Mv.  

9. Wat is de spreiding van de aanwezige archeologische resten? Hoe kunnen de vondsten 

gedetermineerd en gedateerd worden? Zijn er aanwijzingen voor verschillende 

activiteiten of bewonings- of gebruiksfasen? 

Zie antwoord op vraag 7. 

10. Wat is de onderlinge relatie van de structuren en sporen, en het aangetroffen 

vondstmateriaal?

Zie antwoord op vraag 7. 
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11. Is er sprake van continuïteit of discontinuïteit van bewoning en (landschaps)gebruik 

tussen de verschillende perioden en waaruit blijkt dit?  

Er is sprake van discontinuïteit van landschapsgebruik tussen de verschillende 

perioden. Dit blijkt onder andere uit het ontbreken van sporen en vondsten uit 

bronstijd en middeleeuwen, maar ook uit de stratigrafische positie van de sporen en 

vondsten.  

12. Zijn de ontwikkelingen in de bewoning/menselijke activiteiten te verklaren door 

veranderingen in het landschap? 

Ja, er lijkt zeker een relatie te bestaan tussen het starten en eindigen van menselijke 

activiteiten ter plaatse. De ontwikkeling van het duin, met fasen van stilstand en 

actieve afzettingen, is hierbij leidend.  

13. Wat is de conserveringsgraad/gaafheid van de sporen en de verschillende materi-

aalcategorieën (inclusief eventueel aanwezig archeobotanisch en archeozoölogisch 

materiaal)? Zijn er verschillen tussen verschillende delen van het onderzoeksgebied? 

Zo ja, waarom? 

Over het gehele onderzoeksgebied was sprake van grootschalige verstoringen waarbij 

alle archeologisch niveaus waren verstoord. Daarnaast is de top van het duin sterk 

aangetast door mechanische omzetting. De archeologische niveaus en sporen waren 

het best geconserveerd in de lagere delen, waar zij beschermd zijn gebleven door de 

afdekkende veenlagen. Het vondstmateriaal, zowel anorganisch als organisch, was 

in deze lagere delen door de ligging onder de grondwaterspiegel ook goed bewaard 

gebleven. 

14. Wat kan worden verteld over de bij de vindplaats horende materiële cultuur?Waaruit 

bestaat deze en kan hieraan een bepaalde status afgeleid worden? Wat kan gezegd 

worden over productie, distributie en consumptie van mobilia en lokale productie 

versus import? 

De materiële cultuur wordt voor het laat-neolithicum vertegenwoordigd door 

aardewerk, gevonden door de AWN, en een vuurstenen afslag, gevonden door RAAP. 

Deze beperkte hoeveelheid gegevens laat het niet toe hier verder uitspraken aan op 

te hangen met betrekking tot status, productie en distributie. Dit geldt eveneens voor 

de ijzertijd/Romeinse tijd. Voor deze periode zijn alleen scherven van handgevormd 

aardewerk en fragmenten van enkele geïmporteerde aardewerkvormen aangetroffen. 

Op basis van de aantallen en de gebreken van de context (omgewerkte bodemlagen) 

is het niet mogelijk hier verder uitspraken over te doen dan het uitspreken van een 

(brede) datering voor dit complex.  

15. Wat kan worden gezegd over de economische bestaansbasis van de nederzetting? 

Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal worden gezegd over 

de voedseleconomie van de nederzetting/huisplaatsen? 

Aan de hand van de beperkte gegevens mag in ieder geval verondersteld worden dat 

het houden van runderen een rol speelde in de economische bestaansbasis in het laat-

neolithicum. Over omvang en mate aan belang kunnen op basis van deze opgraving 

geen uitspraken worden gedaan. Voor de ijzertijd/Romeinse tijd zijn hierover geen 

uitspraken te doen.  
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16. Zijn er aanwijzingen voor ritueel gebruik van het landschap? 

Nee, hier zijn geen aanwijzingen voor.  

17. Waarom wordt de vindplaats verlaten/raakt de vindplaats uit gebruik? 

Voor de activiteiten in zowel het laat-neolithicum als de ijzertijd/Romeinse tijd mag een 

toename in verstuiving/overstuiving van het oppervlak als oorzaak worden aangemerkt 

voor het in onbruik raken van de locatie.  

18. Hoe verhouden de opgravingsresultaten zich tot de bevindingen in vergelijkbare 

onderzochte vindplaatsen in dezelfde archeoregio? 

De opgravingsresultaten zijn goed vergelijkbaar met enkele Vlaardingen-

vindplaatsen in de regio, zoals Leidschendam-Zijdepark. Ook hier zijn de randzones 

van nederzettingen onderzocht die worden vertegenwoordigd door een lichte 

vondstspreiding en een cultuurlaag met tekenen van betreding. De vindplaats past in 

het beeld van het laat-neolithicum in de regio.  

19. Kloppen de bevindingen met wat op basis van het vooronderzoek werd verwacht?

Ja de bevindingen komen overeen met wat op basis van het vooronderzoek werd 

verwacht.

Indien vuursteenspreidingen worden aangetroffen: 
20. Wat is de dichtheid en ruimtelijke spreiding van de archeologische resten zowel in 

horizontale als verticale zin? Per vak en laag dient te worden geanalyseerd:  

-  het aantal en gewicht van de artefacten (vuursteen/natuursteen/aardewerk); 

- het aantal werktuigen/diagnostische artefacten (voor datering); 

- de aanwezigheid van houtskool.

21. Wat is de datering en eventuele fasering van de vindplaats(en)?

22. Wat is de interpretatie van de vuursteenvindplaats(en)?

23. Wat is de kwaliteit (gaafheid en conservering) van de vindplaats(en)? In hoeverre 

heeft de werking van dieren, bomen en planten geleid tot horizontale en verticale 

verplaatsingen van artefacten? Wat zijn de aanwijzingen hiervoor?

Op basis van onderhavig onderzoek, waarbij geen vuursteenspreiding is aangetroffen, 

zijn de vragen met betrekking tot dit thema niet te beantwoorden.

Pieter Groeneveldt: 

24. Welke typen zijn onder het Groeneveldt keramiek aanwezig en uit welke periode 

dateren deze typen? 

Er zijn in totaal zeven verschillende vormen vertegenwoordigd, variërend van een 

schaal tot bakjes en een hoge fles. Op basis van combinatie aan kenmerken (kleisoort, 

stempels, glazuur) zijn de scherven te dateren tussen 1927-1953. Hierbij worden de 

vooroorlogse periode, de oorlogsperiode en de direct na-oorlogse periode vertegen-

woordigd. Het ontbreken van jonger werk, bijvoorbeeld van zijn latere Serre-periode, is 

niet verwonderlijk omdat het terrein sinds 1955 in handen van Defensie was.  
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25. Gaat het om misbaksels of scherven van oorspronkelijk compleet vaatwerk?

Binnen het complex zijn geen kenmerken waargenomen die een interpretatie als 

misbaksel ondersteunen. De vertegenwoordiging van afzonderlijke individuen is 

echter beperkt waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden of de scherven 

van oorspronkelijk compleet aardewerk afkomstig zijn. Er zijn enkele scherven 

aangetroffen die van halffabrikaten afkomstig zijn: eenmalig gebakken vorm zonder 

glazuur. De scherven bevatten echter geen aanwijzingen waarom deze zijn afgedankt.  

26. Wat zeggen de antwoorden op bovengenoemde vragen over de relatie tussen het 

gevonden aardewerk en de werkplaats/fabriek? 

Gezien de spreiding aan dateringen, het voorkomen van het materiaal met ander 

afval, het relatief geringe aantal scherven en de beperkte vertegenwoordiging van 

individuele objecten/misbaksels mag verondersteld worden dat het aardewerken afval 

van de Groeneveldt primair elders werd afgedankt. Of we deze locatie binnen het 

plangebied moeten zoeken, op het terrein van de fabriek zelf of geheel ergens anders 

is onduidelijk. Voor een losse vondst uit put 1 geldt dat we vermoedelijk te maken 

hebben met een scherf die op het oppervlak lag en door bewerking in de bodem 

terecht gekomen is. De overige vondsten zijn in de periode 1927-1955 als onderdeel 

van ander afval in enkele kuilen begraven. 
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (ster). 

Figuur 1.2 Ligging van het plangebied en onderzoeksgebied. 

Figuur 1.3 Tijdsbalk. 

Figuur 2.1 Vindplaatsen van de Vlaardingencultuur tussen Voorschoten en Voorburg 

(gebaseerd op: Archis-waarnemingen, Van Veen 1989, figuur 32; Van der Valk & 

Hirschel 2010, afbeelding 1; Van Veen 2010, figuur 2.1; ondergrond: Cultuur historische 

atlas kaart 1a, Provincie Zuid-Holland). 

Figuur 2.2 Overzicht van de uitgevoerde proefsleuvenonderzoeken en de afbakening 

van het onderzoeksgebied. 

Figuur 4.1 Overzicht van de aangelegde putten en gedocumenteerde profielen waarbij 

in grijs de delen zijn weergegeven die naar vlak 2 zijn verdiept. 

Figuur 5.1 Profiel 1 (voor locatie zie Figuur 4.1). 

Figuur 5.2 Profiel A (diepte van lagen in cm –Mv; voor locatie zie Figuur 4.1). 

Representatief profiel voor het hoge deel van het onderzoeksgebied: de top van het 

duin. 

Figuur 5.3 Profiel B (diepte van lagen in cm –Mv; voor locatie zie Figuur 4.1). 

Representatief profiel voor de middelhoge delen van het onderzoeksgebied: de flank 
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Figuur 5.4 Profiel C (diepte van lagen in cm –Mv; voor locatie zie Figuur 4.1). 
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Bijlage I: Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

1 1 1 sloot sloot of verstoring? Moeilijk te zien

1 1 2 recente verstoring afvalkuil met puin, wortels en wat bloempotscherven

1 1 3 sloot sloot of verstoring? Moeilijk te zien

1 1 4 recente verstoring grote verstoring

1 1 5 recente verstoring 40 afvalkuil met puin, wortels en wat bloempotscherven

1 1 7 recente verstoring proefsleuf RAAP

1 1 8 recente verstoring afvalkuil met puin, wortels en wat bloempotscherven

1 1 9 recente verstoring afvalkuil met puin, wortels en wat bloempotscherven

1 1 13 recente verstoring

1 1 5010 bodemverbeteringskuil laag/bodemverbeteringssporen zie profiel 1.94.1

1 2 10 kuil 70

1 93 10 kuil

1 93 5005 laag volledig omgezet bodemprofiel

1 93 5020 laag veen

1 93 5035 laag “Vlaardingen-laag”

2 1 11 depressie 13 depressie zw-zijde put 2, is te koppelen aan s5035

2 1 12 recente verstoring niet actieve gasleiding

2 1 13 recente verstoring rioleringsbuis

2 1 14 recente verstoring grote verstoring, oude bebouwing?

2 1 15 recente verstoring proefsleuf awn

2 1 16 recente verstoring zeer recent, sanering?

2 1 32 boomval

2 1 33 depressie

2 1 5035 laag “Vlaardingen-laag”

3 1 7 recente verstoring raap-proefsleuf

3 1 17 recente verstoring recent gebouw

3 1 18 bodemverbeteringskuil grondverbetering

3 1 19 depressie onderkant veen 5030/5035

3 1 20 depressie onderkant 5015

3 1 21 recente verstoring kuil met gras

3 1 22 natuurlijke verstoring

3 1 23 depressie onderkant 5020/5035

3 1 24 natuurlijke verstoring

3 1 25 depressie onderkant 5020/5035

3 1 26 greppel 2

3 1 27 paalgat met paalkuil 11 pas onder 5035 zichtbaar

3 1 28 depressie 6 pas onder 5035 zichtbaar

3 1 34 sloot

3 1 5010 bodemverbeteringskuil

3 1 5015 laag oude bouwvoor?

3 1 5035 laag “Vlaardingen-laag”

3 1 5050 laag strandwal

3 2 10 kuil pas onder 5035 zichtbaar

3 2 26 greppel 3 uitspoeling onder de greppel

3 2 29 depressie 10

3 2 30 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 16 pas onder 5035 zichtbaar

3 2 31 natuurlijke verstoring spoelgat? Rond een boom/struik?

3 2 999 recente verstoring

3 2 5015 laag oude bouwvoor?

3 2 5018 laag stuiflaag?; zie profiel 3.93.10

3 93 5015 laag oude bouwvoor?

3 93 5018 laag stuiflaag?; zie profiel 3.93.10

3 93 5020 laag veen; zie profiel 3.93.10

4 1 14 recente verstoring

4 1 15 recente verstoring proefsleuf AWN

4 1 35 paalgat met paalkuil 16 pas onder 5035 zichtbaar

4 1 36 staak 88 onder verstoring zichtbaar

4 1 37 plank onderin 5020/bovenin 5035

4 1 5035 laag “Vlaardingen-laag”
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Bijlage II: Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling

1ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 13,2 1 1 5010

2APH Aardewerk prehistorisch 1 24,8 1 93 5005

3APH Aardewerk prehistorisch 2 5,5 1 93 5005

8APH Aardewerk prehistorisch 1 4,2 3 93 5015

9ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 3,3 3 93 5020

9ARI Aardewerk romeins import 8 249,5 3 93 5020

10APH Aardewerk prehistorisch 5 42,3 3 93 5015

10ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 77,6 3 93 5015

10SXX Steen onbepaald 1 26,8 3 93 5015

12ARI Aardewerk romeins import 1 23,6 3 93 5015

12APH Aardewerk prehistorisch 2 12,2 3 93 5015

13APH Aardewerk prehistorisch 2 20,4 3 93 5018

14BKS Baksteen 1 3,1 3 2 5015

14APH Aardewerk prehistorisch 5 40,5 3 2 5015

15APH Aardewerk prehistorisch 1 10,4 3 2 5018

16ODB Dierlijk bot 2 91,9 3 2 10 1

21ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 27 1058,6 3 1 999
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Bijlage III: Determinatielijst aardewerk van Pieter Groeneveldt

O.P. Nieuwenhuijse

v. Aantal en type 
fragmenten

Baksel en afwerking Type object Omschrijving Datering

1 1 bodemfragment witte klei; ongeglazuurd halffabricaat -

9 1 randfragment witte klei; ongeglazuurd halffabricaat; rand van 
een kopje?

Mogelijk na-oorlogse periode, 1945-
1953.

10.1 1 fragment rode klei; ongeglazuurd onderdeel of restant van 
productieproces

langgerekt, ietwat afgeplat 
worstje

-

10.2 1 fragment. lichte klei; ongeglazuurd onderdeel of restant van 
productieproces

rond schijfje, enigszins 
onregelmatige dikte

-

21.1 3 fragmenten 
(bodem en wand), 
passend

rode klei; buiten: effen, ‘volkkerig’ don-
kerblauw glazuur; binnen: lichtgrijs gla-
zuur; stempels: recht horizontaal groot 
HOLLAND, los recht PG

bodem van een smalle 
hoge vaas of fles

Oorlogsperiode, ca. 1941-1945.

21.2 13 fragmenten 
(rand, buik, tuit), 
deels passend

witte klei; binnen: wit glazuur; buiten: 
groen glazuur

deel van een theepot Vermoedelijk na-oorlogs: ca. 1945-
1953.

21.3 3 randfragmenten, 
passend

donkergrijze klei (?); binnen: roodbruin 
op okergeel, glanzend dekkend glazuur: 
buiten roodbruin vlekker op lichtgrijs, 
glanzend, dekkend glazuur

rand van een schaal  Mogelijk oorlogsperiode, ca. 1941-
1945, mogelijk directe na-oorlogse 
periode, ca. 1945-1953.

21.4 1 fragment van 
bodem tot rand

rode klei; binnen en buiten: matte, witte 
craquelee

laag schaaltje Glazuur suggereert vooroorlogs 
(1927-1941). Rode klei en slordige 
bodemafwerking van glazuur sugge-
reert Oorlogsperiode, 1941-1945.

21.5 1 bodemfragment rode klei; binnen: lichtgrijs effen 
glazuur; buiten: groen-bruin gevlekt, 
mogelijk grove kristallijne effecten

vaasje Vermoedelijk directe na-oorlogse 
periode, 1945-1953.

21.6 1 randfragment witte klei; binnen en buiten: mono-
chroom, effen glanzend zwart glazuur

potje met deksel ‘Vroeg Serie’? Dan vooroorlogs, 
1927-1941.

21.7 2 randfragmenten, 
niet passend

grijze of lichtbakkende klei; binnen: 
donkerblauw op lichtgrijs, glanzend, 
dekkend stroomglazuur; binnen: zeer 
donkergrijs tot donkerblauw, glanzend, 
dekkend stroomglazuur

klein (bloem)bakje Directe na-oorlogse periode, ca. 
1945-1953.

21.8 1 wandfragment witte klei; ongeglazuurd halffabricaat -

21.9 1 fragment rode klei; ongeglazuurd onderdeel of restant van 
productieproces

Bodem met rand van 
onderschotel? Of schijf met 
opstaande rand?

-

21.10 1 fragment witte klei; ongeglazuurd onderdeel of restant van 
productieproces

-
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Bijlage IV: Determinatielijst hout

E.E. van Hees

v. spoor  soort artefact stam-
code 

lengte
in cm

breedte
in cm

dikte
in cm

diameter
in cm

punt-
vorm*

punt-
lengte

schors jaar-ringen
N

17a s4.37 Quercus plank 18 81 2-28 2-10 28 - - spint +/-55

17b s4.37 Quercus plank 18 36 2-15 4-5 14 1 9 spint >80

18 s4.36 Quercus paal 1a >89 1-3 1-3 3 5 13 - -

* Puntvorm geeft het aantal kapvlakken aan die samen de punt van het object vormen. 

stamcodes 
 

1 hele stam 11 drie- (11b) of vierzijdig (11) 
gerechte ‘balk’ uit kwart stam 

2 halve stam 12 eenzijdig gerechte ‘plank’ 

3 derde stam 13 
radiale ‘plank’ door hart 
(kwartiers) 

4 kwart stam 14 
radiale ‘plank’ maximaal tot hart  

5 radius kleiner dan  
boog 

15 

tangentiale ‘plank’, hart hooguit 
rakend (h), breedte groter dan 
radius (dosse) 

6 radius gelijk aan boog 16 

‘plank’ hart hooguit rakend (h), 
breedte maximaal radius 

7 radius groter dan boog 17 relatief klein deel uit stam 

8 eenzijdig gerechte ‘balk’ 18 segment van een uitgeholde stam 

9
twee-(9bb), drie- (9b) of 
vierzijdig (9) gerechte 
‘balk’ door het hart van 
de stam 

19 L-profiel 

10 
twee- (10bb), drie- (10b) 
tot vierzijdig (10) 
gerechte ‘balk’ uit halve 
stam 

0 = onbekend 
99 = eigen vorm (zie tekst) 

 

Figuur 1 
Toelichting op de 
gebruikte stamcodes. 
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Bijlage V: Determinatielijst macrobotanie

E.E. van Hees

vondstnummer 7  

spoor s1.10  

vulling 2  

grondsoort silt  

volume in liters 1    

  *  Aantal heel Aantal fragmenten

takje, blad, vezel, worteltje, mos   xx -

knop & knopschub   xx -

houtskool   x -

insect (Insecta)                                                fragment   x -

schietmot , kokerjuffer (Trichoptera)          koker 4a 1 -

     

akkers en droge ruigten    

melde   (Atriplex patula/hastata) 1e 21 4

beklierde duizendknoop   (Persicaria lapathifolia) 1e 2 1

     

gestoorde plaatsen, open vochtige-natte humusarm    

blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus) 2b 5 -

     

zoete wateren en oevers    

waterranonkel  (Ranunculus aquatica-type) 4a 5 -

gele lis (Iris pseudacoris) 4c 1 -

wolfspoot  (Lycopus europaeus) 4c 2 -

pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) 4c 1 -

bitterzoet  (Solanum dulcamara) 4d 2 1

fonteinkruid (Potamogeton sp.) 4 1 1

     

(bemeste) graslanden, vochtig-nat    

smalle weegbree (Plantago lanceoloata) 5a 1 -

veldzuring (Rumex acetosa) 5a 5 -

bossen    

els (Alnus sp.) 9a/9b 9 -

gewone braam (Rubus fruticosus) 9b 4 1

zachte berk (Betula pubescens) 9e 2 -

berk (Betula sp.) 9 1 -

diversen    

zegge (Carex sp.) plat - 3 -

rus  (Juncus sp.)    diverse soorten    - 11 -

indet. - - 4

   

legenda  

* ecologisch groep volgens Tamis et al. 2004  

x = enkele, xx = tientallen  

  analyse:  E.E. van Hees      
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Bijlage VI: Detailbeschrijvingen methodiek

Hout

E. E. van Hees, M. van der Linden & E. Jansma

Het hout is eerst gewassen met water om het sediment te verwijderen. Om 

determinatie van de houtsoort mogelijk te maken zijn van de meeste monsters met 

een scheermesje coupes gemaakt op drie zijdes (Figuur 1). Deze zijn vervolgens 

onder de microscoop (Leitz ortholux met een vergroting tot 100x) bekeken. 

Determinaties zijn uitgevoerd met behulp van literatuur en de referentiecollecties 

van het archeobotanisch laboratorium in Leiden.37 Verder zijn de volgende 

kenmerken vastgesteld: afmetingen, bewerking en het aantal jaarringen. Houtsoort 

en het aantal jaarringen zijn doorslaggevend voor de uitvoering van een eventueel 

dendrochronologisch onderzoek. Hiervoor is één object (v. 17) geselecteerd. Van deze 

eikenhouten plank is een plak gezaagd en door BIAX Consult onderzocht met als doel 

het verkrijgen van een datering en mogelijk ook informatie over de herkomst van het 

hout. Stichting RING/RCE heeft hierbij een adviserende rol gespeeld.38 

Het door BIAX Consult geanalyseerde monster is met een scheermesje schoon 

gesneden om een zo goed mogelijk zicht op de jaarringgrenzen te hebben. 

Vervolgens zijn de breedtes van de jaarringen geanalyseerd met de meetopstelling 

voor dendrochronologisch onderzoek bestaande uit een VIAS time table en 

stereomicroscoop met vergroting van 10x6,5 tot 10x50. De registratie is met een 

resolutie van 0,01 mm. Bij het analyseren van de jaarringen is tevens gelet op de 

aanwezigheid van spinthout en de wankant (grens tussen laatste spinthoutring en 

boombast). Hierbij kon worden vastgesteld dat het spinthout erg was ingedroogd. Er 

waren konden 13 spintringen worden geteld, maar het was niet waar te nemen of er 

een wantkant aanwezig was. Het monster is daarom tot de spintgrens gemeten. De 

meetgegevens zijn geregistreerd met het softwareprogramma PAST5.1.39 Vervolgens 

zijn de statistische analyses met dit programma uitgevoerd. 

Van het monster zijn twee radialen gemeten. Deze kwamen goed overeen, waarna 

een gemiddelde van deze twee radialen is genomen (Figuur 2). Deze gemiddelde 

meetreeks bestaat uit 133 jaarringen van kernhout. Deze waren meestal erg smal. De 

37  Schweingruber 1978.
38  Van der Linden & Jansma 2015.
39  Software PAST5.0, zie www.sciem.com.

Figuur 1 
De drie anatomisch verschillende zijden van 
hout (bron: Schweingruber 1978, 13). 
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reeks is vergeleken met bestaande referentiecurves.40 Belangrijke parameters hierbij 

zijn de t-waarde en %PV (het percentage parallelle variatie, ook wel Gleichläufigkeit 

genoemd).41 Om de gemeten reeks en de bestaande referentiecurves te vergelijken 

is een Student t-toets (t) met een indexering volgens de methode van Hollstein 

gedaan (THO in Past 5.1).42 %PV geeft aan in hoeverre de ringbreedtes van de te 

dateren reeks en die van de referentiechronologie gelijktijdig toe- of afnemen ten 

opzichte van de ringbreedte gevormd in het voorgaande jaar. Voor het verkrijgen 

van een datering wordt uitgegaan van een t-waarde van minimaal 5 en een %PV 

van 68 of hoger.43 Deze waardes worden tussen de twee gemeten radialen en de 

gemiddelde meetreeks wel gehaald. Echter, het statistische onderzoek heeft geen 

matches met de referentiecurves opgeleverd die de benodigde t- en %PV-waarden 

haalden. Ook een visuele overeenkomst met de referentiechronologieën ontbrak. Het 

dendrochronologisch onderzoek van het monster heeft daarom niet tot een datering 

geleid. 

Macrobotanie

E. E. van Hees44

Voor het bekijken van macrobotanische resten is van het monster één liter nat 

gezeefd met als kleinste maaswijdte 0.25 cm. Het residu daarvan is onderzocht op de 

aanwezigheid van botanische resten met behulp van een stereomicroscoop (Leica SE6) 

bij een maximale vergroting van 40x. De identificatie is gebeurd met behulp van de 

Digitale Zadenatlas en de referentiecollectie van het botanisch laboratorium.45 Voor 

de naamgeving is de Heukels’ Flora van Nederland aangehouden.46 De onderverdeling 

in ecologische groepen is gebaseerd op Tamis et al.47 De resultaten zijn in bijlage V 

opgenomen. Ook is er gekeken naar materiaal dat geschikt is voor 14C. 

40  Het gaat om de referentiecurves van o.a. BIAX, Stichting RING, Hollstein en de ITRDB. 
41  Schweingruber 1980.
42  Hollstein 1980.
43  Indien sprake is van een zeer sterke visuele match met ander hout uit een groep kan bij 

uitzondering een datering met lagere statistische waarden gedaan worden op basis van expert 
judgement. 

44  O.b.v. Prof. dr. C.C. Bakels (Universiteit Leiden).
45  Cappers et al. 2012.
46  Meijden 2005.
47  Tamis et al. 2004.

Figuur 2 
Visualisatie van de overeenkomst tussen de 
twee gemeten radialen en de gemiddelde 
meetreeks van het monster uit de eiken-
houten plank (v. 17; t=10,5 en %PV=74,6; 
Van der Linden & Jansma, figuur 1). 
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