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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Oegstgeest heeft Archol opgraving  uitgevoerd 

van een deel van een vindplaats binnen het plangebied Rijnvaert in de gemeente 

Oegstgeest. Aanleiding van het onderzoek was de aanleg van een ontsluitingsweg 

die de Rijnsburgerweg met het plangebied Rijnvaert verbindt. Uit vooronderzoek 

was gebleken dat binnen het tracé van de aan te leggen weg behoudenswaardige 

archeologische resten aanwezig waren die bedreigd werden door de aanleg van deze 

weg. 

De opgraving had tot doel de aard en de datering van de vindplaats te toetsen. 

Daarnaast zou de opgraving kunnen bijdragen aan de lokalisering van de vermoede 

bijbehorende nederzetting en de betekenis ervan in regionale context. Ook moest 

de opgraving informatie opleveren over de archeologische verwachting van het 

omliggend gebied. Tijdens het onderzoek is binnen een gebied van ca. 9 x 40 m een 

sporenvlak aangelegd onder de bouwvoor en is een deel van de greppelstructuur die 

bekend was van het vooronderzoek blootgelegd en onderzocht. De structuur bestaat 

uit greppels in de vorm van een afgeronde rechthoek van ca. 7 bij 13 meter met daar 

aan vast een halfronde greppel die buiten het onderzoeksgebied doorloopt. Er is 

onderzoek gedaan naar de sporen en het aardewerk en er is zowel palynologisch als 

macrobotanisch onderzoek gedaan. Ook zijn de mollusken uit twee grondmonsters 

bekeken. 

De structuur is  op basis van het aardewerk met kenmerken van de Santpoort 

II-stijlgroep in de late ijzertijd te dateren. Met betrekking tot de interpretatie van de 

greppelstructuur zijn drie mogelijkheden geschetst: omgreppeling van erf of opslag, 

huisplattegrond en cultusplaats. Voor alle varianten zijn parallellen voorhanden in 

de regio. Een functie als voedselopslag  of als erfafscheiding kon hier niet worden 

aangetoond. Ook een interpretatie als huisplattegrond lijkt minder voor de hand te 

liggen. De vorm van de greppel vertoont op zich gelijkenis met plattegronden van 

het WNL type 7: huizen met wanden van plaggen. Er zijn echter nergens sporen van 

plaggen of brokken ‘aarde’ aangetroffen in de greppels. Ook ontbreken vondsten van 

nederzettingsafval in de greppelvulling: juist in een greppel rondom een huis zou men 

veel afval verwachten. 

Een groot deel van in West-Nederland onderscheiden typische kenmerken voor 

cultusplaatsen komt wel terug in de Oegstgeester structuur. Op de eerste plaats 

is de rechthoekige vorm van de greppelstructuur  kenmerkend voor de meeste 

cultusplaatsen in het ruraal gebied en is de structuur georiënteerd op de vier 

windrichtingen. Ook lijkt de structuur geïsoleerd te liggen. Het vondstmateriaal betreft 

ten slotte voornamelijk bewuste deposities van potten op prominente plaatsen in de 

structuur, bijvoorbeeld aan weerszijden van de opening in de greppel. 

De conclusies van het onderzoek behoeven echter wel een kleine slag om de arm, 

aangezien hier slechts een deel van de structuur is opgegraven en er weinig bekend is 

van de directe omgeving.
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Inleiding

1.1 Aanleiding 

In opdracht van de gemeente Oegstgeest heeft Archol op 17 december 2014 een 

opgraving uitgevoerd van een (deel van) een kleine vindplaats binnen het plangebied 

Rijnvaert in de gemeente Oegstgeest (Figuur 1.1). Aanleiding van het onderzoek was 

de aanleg van een ontsluitingsweg die de Rijnsburgerweg met het plangebied Rijnvaert 

verbindt. Uit vooronderzoek was gebleken dat binnen het tracé van de aan te leggen 

weg behoudenswaardige archeologische resten aanwezig waren die bedreigd werden 

door de aanleg van deze weg. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied bevindt zich direct ten zuiden van de bebouwde kom van Rijnsburg, 

tussen de Valkenburgerweg in het westen en de Rijnsburgerweg in het oosten (Figuur 

1.2). Het plangebied bestaat uit het min of meer oost-west georiënteerde tracé van 

de ontsluitingsweg en heeft een breedte van ca. 9 m, kadastraal bekend als OGT00B 

04198G0000. Daarbinnen is op basis van het vooronderzoek (zie verderop) één zone 

van maximaal 9 bij 80 m aangewezen als onderzoeksgebied. Deze zone ligt aan de 

Rijnsburgerweg, ten zuiden van nummer 59. 

De bodemingrepen bestaan uit het uitgraven van het wegcunet tot op een diepte 

van 60-90 cm beneden maaiveld (-Mv). Op de hartlijn van het cunet wordt tevens 

een rioolsleuf gegraven met een maximale diepte van ca. 2 m -Mv. Ten tijde van het 

onderzoek was het onderzoeksgebied niet meer in gebruik en bestond het uit grasland. 

Inmiddels is de bouwweg gerealiseerd.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.

1



8 Plangebied RijnvaeRt te Oegstgeest

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. Deze wet 

regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten 

waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport 

te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het 

plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het 

archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages. Het doel van 

een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, welke typen archeologische 

vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht (“gespecificeerde 

archeologische verwachting”). Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te 

krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader toetsten en aan te scherpen.

Begin 2014 heeft de firma IDDS een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

uitgevoerd binnen een gedeelte van het plangebied in Oegstgeest.1 Binnen 

het Katwijkse deel is in 2005 een beperkt bureauonderzoek en een karterend 

booronderzoek uitgevoerd door de firma RAAP.2 Dit onderzoek had tot doel om 

vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase).3 In 2014 heeft Archol een 

waarderend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het Oegstgeester deel van 

het plangebied en een gedeelte van het plangebied in Katwijk.4 De resultaten van dit 

onderzoek waren aanleiding voor het hier gerapporteerde onderzoek: een opgraving 

met volledige documentatie, gericht op het (ex situ) behoud van de vindplaats.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens het PvE, opgesteld door 1Arch / Hazenberg 

Archeologie en goedgekeurd door de gemeenten Oegstgeest (het bevoegd gezag).5 

1  Wilbers 2014.
2  Jansen 2005.
3  Zie paragraaf 4.3 en bijbehorende afbeelding voor de locatie en resultaten van dit onderzoek.
4  Van de Geer 2015.
5  Hazenberg 2014.
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied  vooronderzoek 
(blauw) en huidig onderzoeksgebied (groen).
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Het veldwerk is uitgevoerd door een team van Archol (Tabel 1.1) met de hulp van 

een ervaren machinist van de firma Snoeij Gouda. T. Hazenberg (1 Arch / Hazenberg 

Archeologie) trad op als directievoerder voor de opdrachtgever A. de Vries, namens de 

Gemeente Oegstgeest.

Medewerker Functie 

drs. T.A. Goossens Projectleider, Senior KNA-archeoloog

drs. I.M. van Wijk Senior KNA-archeoloog

drs. W.N.H. Laan Fysisch geograaf

Soort onderzoek: Opgraving

Projectnaam: Ontsluitingsweg Rijnvaert (deel Oegstgeest)

Archol projectcode: ORI1520

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 17 december 2014 

Periode van uitvoering uitwerking: maart 2016– mei 2017

Rapport gereed 17-5-2017

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Oegstgeest

Plaats: Oegstgeest

Toponiem: Rijnsburgerweg (Plangebied Rijnvaert)

Coördinaten gebied: 90.766 / 466.338

Opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest, A. de Vries

Adviseur opdrachtgever: T. Hazenberg (1 Arch / Hazenberg Archeologie)

Bevoegd gezag: Gemeente Oegstgeest, B. van der Zande

Adviseur bevoegd gezag: M. Rietkerk (Erfgoed Leiden  en Omstreken)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 64.511

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Zuid-Holland
E-depot Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Getij-riviermondrug (3K27)

Bodem: Tuineerdgronden, lichte zavel (EK19-IV)

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Het doel van de opgraving is het documenteren van de archeologische resten binnen 

het onderzoeksgebied om daarmee vast te stellen of de bij het proefsleuvenon-

derzoek gevonden grondsporen inderdaad opslagstructuren zijn, behorend bij een 

nederzetting uit de late ijzertijd. Indien dit het geval is, zal gepoogd worden de locatie 

van de bijbehorende nederzetting aan te wijzen en daarmee een idee te krijgen over de 

archeologische verwachting van direct aan de opgraving grenzend gebied. Dit laatste 

geldt ook indien aan de grondsporen en het vondstmateriaal een andere interpretatie 

dient te worden gegeven.6

2.2 Vraagstelling

De opgraving heeft tot doel de aard en de datering van de vindplaats (opslag- en 

afwateringsstructuren behorende bij een nederzetting uit de late ijzertijd) te 

toetsen. Daarnaast kan de opgraving bijdragen aan de lokalisering van de vermoede 

bijbehorende nederzetting en de betekenis ervan in regionale context. Ten slotte 

levert deze opgraving binnen het tracé van de ontsluitingsweg informatie over de 

archeologische verwachting in het gebied eromheen. 

2.3 Onderzoeksvragen

Met betrekking tot de vraagtelling zijn in het PvE enkele onderzoeksvragen 

opgenomen. Dit onderzoek heeft tot doel deze vragen te beantwoorden. Het gaat om 

de volgende onderzoeksvragen: 

1. Zijn de grondsporen restanten van opslag- en ontwateringsstucturen behorend bij 

een nederzetting uit de late ijzertijd? Zo ja, wat is er meer bekend over bijv. de soorten 

gewassen/producten die zijn opgeslagen, wijze van watermanagement etc. Indien 

de grondsporen een andere interpretatie behoeven, welke is deze dan en wat zijn de 

kernmerken ervan? 

2. Wat is de datering van de grondsporen en structuren? Is de datering scherper 

geworden binnen de periode late ijzertijd? Of is juist een overgang te herkennen met 

een vroegere periode (midden-ijzertijd) of een latere (Romeinse tijd). 

3. Welke kennis is verkregen over de ruimtelijke indeling en het landgebruik in de 

aangetroffen periode in het plangebied en het aangrenzende gebied: verkaveling, 

periferie, nederzetting, infrastructuur, ritueel landschap? Betrek hierbij de relatie 

tussen het ruimtelijk gebruik en het landschap. 

4. Wat is de relatie van deze vindplaats met vindplaatsen uit dezelfde periode in de regio 

(Rijnfront/Nieuw-Valkenburg)? 

5. Welke nieuwe kennis heeft de opgraving opgeleverd over deze periode in regionale 

context? 

6. Welke informatie heeft de opgraving opgeleverd over de archeologische verwachting 

(of eventueel waardering) van de aan de ontsluitingsweg grenzende zones? Betrek 

hierbij de relatie tussen de archeologische verwachting en het landschap.

6  Hazenberg 2014, 9.

2



12 Plangebied RijnvaeRt te Oegstgeest



Plangebied RijnvaeRt te Oegstgeest    13

Strategie en methodiek veldwerk

3.1 Strategie

Tijdens het onderzoek is conform PvE eerst binnen een zone van ca. 9 x 40 m een 

sporenvlak aangelegd onder de bouwvoor, met de voormalige proefsleuf 4 in het 

centrum (fase 1). Naar aanleiding van de aanwezigheid van archeologische sporen 

op minder dan 10 m afstand van de westelijke grens van deze zone is na overleg met 

bevoegd gezag en opdrachtgever besloten de opgravingsput in westelijke richting uit 

te breiden over een lengte van minimaal 5 m lengte (Figuur 3.1). Vooraf was aan elke 

zijde van fase 1 (9 x 40 m) een ruimte van 20 m aan uitbreiding gereserveerd. In de 

praktijk bleek de uitbreiding over 5 m lengte echter afdoende. Binnen deze uitbreiding 

zijn namelijk geen sporen meer waargenomen.

3.2 Methodiek

Voorafgaande aan de aanleg van de sleuven is de bovengrond afgezocht met een 

metaaldetector. Vervolgens is machinaal verdiept naar het sporenvlak, met een 

graafmachine met gladde bak en onder continue begeleiding van een metaaldetector. 

Sporen zijn ingekrast, genummerd en digitaal ingemeten met behulp van een dGPS. 

Na documentatie van het vlak zijn de (greppel)sporen zowel vlaks- als coupesgewijs 

verdiept en vervolgens afgewerkt. Tijdens de aanleg, het couperen en afwerken 

zijn vondsten per spoor en vulling gedocumenteerd. Alle coupes zijn getekend 

en gefotografeerd. Vondsten zijn per spoor of laag verzameld en in het geval van 

concentraties tevens apart ingemeten. Alle vondsten zijn verzameld. 

Uit het proefsleuvenonderzoek was al gebleken dat de grotendeels schone, lichtgrijze 

opvulling van de greppels weinig tot geen archeobotanische resten bevat.7 Daarom zijn 

tijdens de opgraving alleen twee kansrijke humeuze en houtskoolhoudende vullingen 

van beide greppelstructuren bemonsterd voor archeobotanisch onderzoek.

Tijdens de aanleg van de opgravingsput is de bodemopbouw in zuidelijke wand 

gedocumenteerd door middel van profielkolommen met een tussenafstand van ca. 10 

m (Figuur 3.1). 

7  Van de Geer 2015.
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Figuur 3.1 
Opgraving (put 10, donkergrijs) met profiel-
kolommen ten opzichte van de proefsleuven 
(put 3-5, lichtgrijs).
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Landschap

Het plangebied bevindt zich in het mondingsgebied van de Oude Rijn. De Oude Rijn 

is ontstaan tussen ca. 4700 en 4500 v.Chr. (5730 BP± 60) en mondde vanaf ongeveer 

3225 tot 2750 v.Chr. ter hoogte van het huidige Leiden uit in een estuarium.8 Hierdoor 

stond het afwisselend onder mariene en fluviatiele invloed. Doordat de strandwallen 

zich steeds meer zeewaarts bleven uitbreiden schoof ook het estuarium verder op naar 

het westen. Van een waddenmilieu kwam het gebied hierdoor in een kweldermilieu 

te liggen.9 Rond 1250 v.Chr. kwam het plangebied in het gebied van de meanderende 

Oude Rijn te liggen. Het gebied stond niet meer continu onder invloed van het getij en 

delen ervan werden daardoor vanaf ongeveer de late bronstijd geschikt voor bewoning 

(Figuur 4.1). Mogelijk bevond tussen 1250 en 500 v. Chr. één van de hoofdgeulen van 

de Oude Rijn zich ter plaatse van het plangebied.10 Vanaf de Romeinse tijd begon de 

Oude Rijn steeds minder actief te worden totdat ze geheel gedeactiveerd werd door 

de afdamming van de Kromme Rijn (de bovenstroomse loop van de Oude Rijn) bij Wijk 

bij Duurstede in 1122 n.Chr.11 In dezelfde eeuw werd ook de monding van de Oude Rijn 

afgesloten door stormen en begon de Oude Rijn te verlanden.12

4.2 Archeologische en historische context

Het plangebied ligt op ongeveer 900 tot 1000 m van de Romeinse resten in Valkenburg, 

waar indertijd een belangrijk fort was gesitueerd met daarnaast een nederzetting 

(vicus) voor ambachtslieden, familie en handelaren.13 De regio Valkenburg-Rijnsburg-

Oegstgeest is zeer rijk aan resten uit de Romeinse tijd, zoals de Romeinse castella 

te Katwijk (Brittenburg), Valkenburg (Praetorium Agrippinae) en Leiden-Roomburg 

(Matilo). Deze forten waren gelegen langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, 

de limes, die vanaf ca. 40 n.Chr. eeuwenlang op deze locatie lag. Maar ook in de 

voorgaande periode, de ijzertijd, is het gebied gebruikt, zo getuigen ook de resten 

gevonden op het plangebied Nieuw Valkenburg.14

Ook na de Romeinse tijd is er nog volop bewoning in het gebied aanwezig. Het 

plangebied ligt tussen het vroegmiddeleeuwse centrum van Rijnsburg in het noorden 

en de (vroeg)middeleeuwse vindplaatsen van Rhijngeest (Oegstgeest). De Faculteit 

der Archeologie van de Universiteit Leiden heeft sinds 2010 grootschalige opgravingen 

uitgevoerd binnen het laatstgenoemde gebied. Daarbij is een vroegmiddeleeuwse 

nederzetting opgegraven. Het onderzoek heeft veel huisplattegronden, erven en 

kadewerken en een groot aantal bijzondere vondsten aan het licht gebracht.15 In de 

omgeving van het plangebied zijn verder op meerdere plaatsen resten uit de vroege en 

late middeleeuwen aangetroffen tijdens diverse veldkarteringen en een proefsleuven-

onderzoek.16

8  Cohen et al. 2012, 136; Wilbers 2014, 7-8.
9  Jansen 2005.
10  Van Dinter 2013 via Wilbers 2014.
11  Wilbers 2014; Berendsen 2005, 105.
12  Wilbers 2014.
13  Deze paragraaf is gebaseerd op Wilbers 2014 en Jansen 2005.
14  Tol & Jansen 2012.
15  Hazenberg & Lanzing 2014, 6.
16  Archis waarnemingen: 56734, 401106, 423860, 427240. 
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4.3 Landschappelijke en archeologische resultaten vooronder-
zoek 

Sinds 2005 hebben meerdere onderzoeken plaatsgevonden binnen of direct grenzend 

aan het onderzoeksgebied (Tabel 4.1). Het betreft twee booronderzoeken en twee 

proefsleuvenonderzoeken. Hieronder volgt een korte beschrijving van de onder-

zoeksgeschiedenis van het onderzoeksgebied en de uitkomsten van de diversen 

onderzoeken.

Jaar Type onderzoek Uitvoerder Rapportage

2005 Booronderzoek RAAP Jansen 2005

2014 Booronderzoek IDDS Wilbers 2014

2014 Proefsleuven Archol Van de Geer 2015

2015 Proefsleuven Archol Hemminga 2016
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Figuur 4.1 
Tijdstabel.

Tabel 4.1 
Eerder uitgevoerd onderzoek binnen en rond 
het onderzoeksgebied.
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In 2005 is een beperkt bureauonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een karterend 

booronderzoek (Figuur 4.2: blauw).17 Op basis van het bureauonderzoek werd gesteld 

dat het gebied een hoge archeologische verwachting heeft voor bewoningssporen 

vanaf de late ijzertijd, gezien de paleogeografische ontwikkeling van het gebied in 

relatie tot de reeds bekende archeologische vondsten uit de omgeving.

In totaal zijn 94 boringen gezet in een driehoeksgrid, waarmee een boordichtheid 

werd gehaald van ca. 10 boringen per hectare. Tevens is op de onbebouwde delen van 

het plangebied (ca. 20%) een oppervlaktekartering uitgevoerd. Uit de bevindingen 

blijkt dat de bodem van het gebied wordt gekenmerkt door kalkhoudende lagunaire 

afzettingen. De bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor van ca. 40 cm dik die 

overgaat in een laag zandige klei. Hieronder bevindt zich op de meeste plaatsen een 

laag sterk tot uiterst siltige klei die overgaat in matig tot zwak siltig beddingzand. De 

zanddiepte varieert sterk en vooral in het centrale deel van het gebied bevindt het 

zand zich dieper. Hier bevindt zich naar verwachting een perimariene crevasseloop. 

Van het zand kon niet met zekerheid bepaald worden of het onder fluviatiele of 

mariene invloed is afgezet. De profielen zijn over het gehele verloop kalkrijk, wat de 

conservering van botmateriaal ten goede komt. Tijdens het karterend veldonderzoek 

zijn zowel bij de oppervlaktekartering als in de boringen archeologische indicatoren 

aangetroffen. Het gaat voornamelijk om aardewerkfragmenten uit de middeleeuwen 

in de bouwvoor. Verder zijn geen cultuurlagen of sporen van fosfaat aangetroffen.

Het onderzoek uit 2014 bestond uit een bureauonderzoek in combinatie met een 

verkennend booronderzoek in het oostelijk deel van het plangebied in Oegstgeest 

(Figuur 4.2: groen).18 Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied is gelegen 

op de zandige afzettingen van de Oude Rijn en er op basis daarvan een hoge 

archeologische verwachting is op resten uit de ijzertijd tot en met de Nieuwe tijd. Deze 

archeologische resten werden verwacht aan het maaiveld of direct onder de bouwvoor. 

Om de verwachting te toetsen, is een verkennend booronderzoek uitgevoerd door 

middel van 8 boringen. De bodem bleek te zijn opgebouwd uit lagen kalkrijk siltig zand 

en kalkrijke zandige klei, waarbij de bodem van beneden naar boven steeds minder 

zandig werd en daardoor steeds fijner. Geconcludeerd werd dat de aangetroffen 

sedimenten en de waargenomen globale fining upwards sequentie karakteristiek 

17  Jansen 2005.
18  Wilbers 2014.
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Figuur 4.2 
Locatie van het plangebied (rood) en het 
booronderzoek uit 2005 (blauw) en uit 2014 
(groen).
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zijn voor een stroomrug van een grote rivierloop. Deze conclusie bevestigde de 

verwachting van het bureauonderzoek.

De directe aanleiding voor onderhavig onderzoek was het karterend en waarderend 

proefsleuvenonderzoek binnen het plangebied, uitgevoerd in 2014 (Figuur 4.2: 

rood).19 Dit onderzoek bestond uit 8 proefsleuven waarvan er twee in het westelijk 

deel (Katwijk) van het plangebied lagen en de overige 6 in het oostelijk deel van het 

plangebied lagen, in Oegstgeest. Hierbij werd een behoudenswaardige vindplaats 

aangetroffen in de vorm van een greppel in put 4 (Figuur 4.3). De greppel vormde een 

halve cirkel met daaraan een vertakking richting het zuiden. Op twee plaatsen werd 

een concentratie aardwerk gevonden in de greppel. Het handgevormde aardewerk 

bestaat uit een tamelijk goed geconserveerd complex, van veelal rijkelijk versierd 

aardewerk dat overeenkomsten vertoont met de zogenaamde Santpoort II stijlgroep 

uit de periode late ijzertijd tot en met het begin van de Romeinse tijd. Voor de 

overige delen van het onderzoeksgebied bleek geen sprake van behoudenswaardige 

vindplaatsen.

De landschappelijke situatie kwam overeen met de resultaten van de eerder 

booronderzoeken. Ter hoogte van de vindplaats lag aan de basis van het profiel 

een pakket sterk siltig, grijs zand met kleilagen, waarvan de top van oost naar west 

langzaam afliep. Dit pakket is geïnterpreteerd als beddingzand. Aan de hand van twee 

schelpenmonsters kon worden vastgesteld dat dit pakket van mariene oorsprong 

is. Hierop bleek een grijs pakket zwak tot matig zandige klei te liggen dat over gaat 

in een pakket uiterst siltige klei met zandlagen met daarboven een laag sterk siltig 

zand. Dit pakket is geïnterpreteerd als oeverafzettingen van de Oude Rijn. Aan de top 

van het profiel bevond zich een zandige bouwvoor van 40-70 cm dik. De top van het 

oorspronkelijke bodemprofiel bleek hierin opgenomen.

In de tijd tussen de uitvoering van het veldwerk en het verschijnen van deze publicatie 

heeft nog een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden op het perceel direct ten 

noordenwesten van het onderzoeksgebied.20 Het onderzoek vond plaats in juli 2015 

op het bedrijventerrein aan de Rijnsburgerweg 59A in het westelijk deel van het 

booronderzoek uit 2014 (Figuur 4.2: groen). Er zijn vier proefsleuven gegraven, waarbij 

slechts één natuurlijk spoor is aangetroffen: een smal geultje.

19  Van de Geer 2015.
20  Hemminga 2016.

4

5

3

S3

S5
S4

Legenda

greppel
aardewerkconcentratie
laag

90700

90700

90720

90720

90740

90740

90760

90760

90780

90780

90800

90800

90820

90820
46

63
20

46
63

20

46
63

40

46
63

40

N

25m0

Figuur 4.3 
Resultaten proefsleuvenonderzoek 2014.



Plangebied RijnvaeRt te Oegstgeest    19

Resultaten 

5.1 Inleiding

Het onderzoek heeft maar een beperkt aantal sporen opgeleverd: enkele greppels 

en twee paalkuilen. Eén greppel dateert vermoedelijk uit de Nieuwe tijd. Tijdens het 

vooronderzoek was al vastgesteld dat de overige sporen, net als de vondsten, dateren 

uit de ijzertijd. Deze sporen en vondsten vormen samen één complex. In dit hoofdstuk 

worden na een korte presentatie van de fysische geografie eerst de sporen en 

vondsten besproken. De vondsten uit het vooronderzoek maken deel uit van hetzelfde 

complex en worden ook meegenomen in het onderzoek. Daarna wordt ingegaan op 

de resultaten van het overig specialistisch onderzoek op basis van monsters uit de 

greppelvulling. 

5.2 Fysische geografie

Het fysisch geografisch onderzoek is beperkt gebleven tot het documenteren van 

5 profielkolommen langs de zuidelijke putrand (Figuur 3.1). Om de ca. 10 meter 

is een profiel gedocumenteerd. De bodemopbouw is conform het beeld van de 

vooronderzoeken: een 60-70 cm dikke bruine bouwvoor van licht zandige klei met 

daaronder een afgetopt uiterst siltige klei met zandlaagjes of sterk siltig zand (Figuur 

5.1). Dit laatste pakket kan worden geïnterpreteerd als de oeverafzettingen van de 

Oude Rijn.

Figuur 5.1 
Diepe profielopname uit het vooronderzoek 
ter hoogte van het huidig onderzoek.

5
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Het sporenvlak is in de top van de oeverafzettingen aangelegd. Bij aanleg blijkt het 

vlak op sommige plekken net een siltige laag te doorsnijden en elders een meer kleiige 

laag. De top van dit pakket ligt in het oosten (t.h.v. profiel 1 en 2) op ca. 0,55 m -NAP 

en ter hoogte van de sporen (t.h.v. profiel 3-5) op ca. 0,4 m -NAP. In het pakket komen 

(tot minimaal 40-50 cm onder vlak) roest- en mangaanvlekjes voor. De zones met 

greppelsporen lijkt afgedekt met een wat kleiigere, zeer licht humeuze kleilaag met 

meer uiterlijke kenmerken van een vuile laag/bodemvorming. De genese van de laag 

is niet verder onderzocht. Het lijkt te gaan om natuurlijke afzettingen die mogelijk zijn 

beïnvloed door bijvoorbeeld betreding. 

Het oorspronkelijk bodemprofiel is afgetopt en vermoedelijk opgenomen in de 

bouwvoor;  het is niet te reconstrueren op welk niveau het maaiveld oorspronkelijk (in 

de late ijzertijd) heeft gelegen. Uitgaande van de (lokaal) vuile laag en de diepte van de 

onderliggende sporen lijkt de aftopping relatief beperkt te zijn.

5.3 Sporen en structuren 

5.3.1 Inleiding

In het noordwesten van de opgravingsput is een greppel gevonden die op basis van 

de vulling en oriëntatie, gelijk aan de huidige percelering, vermoedelijk uit de Nieuwe 

Tijd of zelf jongere periode dateert (Figuur 5.2). De overige sporen vormen samen één 

structuur. Het betreft een aantal aaneengeschakelde greppels en twee paalkuilen. De 

structuur kon vanwege de beperkt beschikbare werkruimte ter plaatse helaas niet in 

één keer blootgelegd worden. Daarom is eerst het westelijke en na het afwerken het 

oostelijke deel van de put opgegraven. 

5.3.2 Beschrijving van de greppelstructuur

De basis van de structuur is afgerond rechthoekig van vorm en is zuidwest-noordoost 

georiënteerd. De breedte van het rechthoekige deel bedraagt tussen de 6,4 en 6,8 m, 

de lengte ca. 13,4 m. Ongeveer in het midden van de zuidelijke lange zijde bevindt zich 

een ca. 1 m brede opening. Binnen de het rechthoekige deel van de greppelstructuur 

zijn twee paalkuilen aangetroffen op de hartlijn (lengteas) van de structuur.

Aan de noordoostelijke korte zijde vervolgt een tweede greppel zich eerst in oostelijke 

richting om vervolgens naar het noorden af te draaien. Het lijkt  te gaan om een 

halfronde greppel verdere loop van de greppel richting het noorden is onbekend, 

omdat de greppel hier de opgravingsput en daarmee ook het onderzoeksgebied 

verlaat. Deze greppel heeft een minimale lengte van ca. 6,75 m en met een diameter 

van ca. 6 m indien sprake is van een kringgreppel. Dit laatste werd vooral vermoed 

op grond van de eerste bevindingen van het proefsleuvenonderzoek. Deze hypothese 

bleek niet goed te toetsen tijdens de opgraving. Beide delen van de structuur lijken 

gelijktijdig te zijn aangelegd. Er was geen oversnijding zichtbaar tussen de twee delen 

en beide greppels vormen dus feitelijk één geheel.  Uitgaande van de noordelijke 

grens van het onderzoeksgebied was de structuur slechts over een afstand van 1,5 m 

verder bloot te leggen in noordelijke richting. Bij deze uitbreiding bleek wel dat er een 

opening aanwezig is aan de noordwestelijke zijde; dit kan echter ook uitwijzen dat de 

greppel niet cirkelvormig is. 

De greppels van de gehele structuur zijn tussen de 20 en 50 cm breed en zijn 

ingegraven in de oeverafzettingen tot op een maximale diepte van 35 cm onder 

Figuur 5.2 
Allesporenkaart met spoornummers, de 
belangrijkste vondstnummers en de ligging 
van de coupehaken.
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het vlak. De doorsnede van de greppels is in de meeste gevallen komvormig. In het 

zuidelijke deel van de structuur heeft de greppel echter een enigszins spitse vorm 

(Figuur 5.3). Ter hoogte van de half cirkelvormige greppel in het noorden is de vorm 

wat onregelmatig en heeft de greppel soms een meer vlakke bodem. Grote delen van 

de bodem van de greppels zijn opgevuld met een dunne (1-15 cm) sterk humeuze, 

slappe kleilaag met houtskoolspikkels en scherven. Het lijkt te gaan om vergane 

plantenresten, vermoedelijk gevormd in ondiep water. Deze humeuze vulling is vooral 

in de zuidelijke randzonde aanwezig. Het overig deel van de greppels is opgevuld met 

een zwakzandige, homogene, lichtgrijze klei met enkele houtskoolspikkels; dit wijst op 

een geleidelijke opvulling van de greppel. 

Op de lengteas van het rechthoekige deel van de structuur zijn nog twee paalsporen 

aangetroffen. Spoor 14 was ca. 30 cm in doorsnee in het vlak en was komvormig en 

nog 16 cm diep in de coupe (Figuur 5.4). Het spoor was opgevuld met een humeuze, 

lichtbruingrijze, zwak siltige vulling van klei met enkele spikkels houtskool. Spoor 10, 

had een zelfde opvulling, maar bleek bij het couperen nog maar 1 cm diep te zijn. Het 

kan dus gaan om een vlek, of afdruk van de bouwvoor, maar gezien de ligging precies 

op middenas van de structuur mag aangenomen worden dat het hier wellicht ook om 

een (ondiepe) paalkuil gaat.

Figuur 5.3 
Enkele coupefoto’s van de greppel van de 
structuur.

Figuur 5.4 
Coupefoto van spoor 14.
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5.3.3 Vondstmateriaal

De greppelstructuur heeft een opvallende grote hoeveelheid vondstmateriaal 

opgeleverd. Behalve enkele kleine botfragmenten gaat het om 538 scherven met een 

totaalgewicht van 5,64 kilogram. Een deel van aardewerk is verspreid over de structuur 

aangetroffen in de vorm van losse scherven: in zowel de greppels als de paalsporen. 

Het grootste deel van het aardewerk is echter afkomstig uit vijf vondstconcentraties 

(zie Figuur 5.2):

1. De grootste concentratie (concentratie 1: v.7, v.9, v.22) bevond zich in het zuiden 

van de halfronde greppel. Hier werden de resten van ten minste vier potten 

aangetroffen (zie ook paragraaf 5.4). Deze concentratie bevond zich op de bodem 

van de greppel. In het veld leek het hier te gaan om een complete pot; daarom is 

deze concentratie en bloc gelicht.

2. Vlak bij waar deze greppel aansluit op het rechthoekige deel van de structuur is 

een tweede concentratie gevonden (concentratie 2: v.8). Deze bevond zich bovenin 

de nog resterende vulling van het spoor. Dit aardewerk, een op zijn kop gevonden 

rand van een pot, was vermoedelijk door bewerking van de bouwvoor, van de 

onderkant ontdaan

3. Concentratie 3 (v.18) bevond zich ten zuidwesten van de onderbreking van de 

greppel in de zuidelijke lange zijde. Het hier aangetroffen aardewerk was afkomstig 

van de onderkant van een pot die met de bodem naar beneden schuin op de 

bodem van de greppel was geplaatst. De opening van de pot was daarbij op het 

zuidoosten gericht. 

4. Concentratie 4 (v.15) is afkomstig uit de andere kant van de opening in de greppel-

structuur, tegenover concentratie 3.

5. De laatste concentratie (concentratie 5: v.28) bevond zich ongeveer in het midden 

van de noordelijke lange zijde van de rechthoekige greppelstructuur. 

Concentraties 2 t/m 5 bevatten elk de resten van (delen van) één potindividu met 

daarnaast soms enkele losse scherven. De potten en losse scherven lijken op de bodem 

van de greppel te zijn gedeponeerd. Nergens waren sporen van latere ingravingen 

in de greppel zichtbaar rond de concentraties of daarbuiten. Dat enkele los door de 

greppel verspreidde scherven aan één van de individuen uit concentratie 1 konden 

worden gepast wijst erop dat de greppel waarschijnlijk als geheel open lag toen de 

potten (of in ieder geval dat individu) werden gedeponeerd.

Uitgaande van de beperkte omvang van spoor 14 is ook hier een opvallend grote 

hoeveelheid aardewerk in aangetroffen. Er werden nog 10 scherven (65 gram) uit het 

paalspoor verzameld, waarvan tenminste 6 scherven tot één individu behoren.

5.3.4 Datering en interpretatie

De structuur mag op basis van het aardewerk in de late ijzertijd gedateerd worden 

(zie paragraaf 5.4). Door de beperkte omvang van het onderzoeksgebied kon de 

structuur niet volledig worden opgegraven. Ook is weinig bekend over de ruimtelijke 

context waarin de hier gevonden sporen moeten worden geplaatst. Een eenduidige 

interpretatie van de structuur is daarom lastig. Daar komt bij dat sporen uit de late 

ijzertijd over het algemeen vrij zeldzaam zijn binnen het West-Nederlandse kustgebied. 

Toch zijn enkele mogelijke parallen voorhanden. Mogelijke interpretaties voor de 

greppelstructuur vallen uiteen in drie categorieën: omgreppeling van erf of opslag, 

huisplattegrond en cultusplaats.
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Erfomgreppeling of voedselopslag
Al bij het vooronderzoek is de vindplaats MD 01.17 uit Midden-Delfland als mogelijke 

parallel aangevoerd.21 Omdat de mogelijkheid bestaat dat een deel van de nu 

gevonden structuur een kringgreppel met opening is, zijn de daar aangetroffen vijf 

kringgreppels uit de periode late ijzertijd/vroeg Romeinse tijd nog steeds relevant 

(Figuur 5.5).22 Hiervoor wordt geopperd dat de 13-16 m grote kringgreppels te maken 

te hebben met opslag (bijvoorbeeld hooi) of de afbakening van vee en niet met het 

grafritueel (grafheuvels). Directe aanwijzingen voor het één of het ander zijn echter 

niet gevonden. De opgeworpen grond binnen de greppels wordt door de auteur als 

een indirecte aanwijzing voor een interpretatie als opslagplek gezien. Een dergelijk 

ophoging is essentieel voor droge opslag (van bijvoorbeeld hooi of graan) binnen een 

nat landschap. De opvulling van de greppels wijst indirect op een dergelijke context. 

De greppels lijken namelijk watervoerend te zijn geweest en staan in enkele gevallen 

in verbinding met een groter veldsysteem. Een interpretatie als ophoging voor een 

grafheuvel wordt van de hand gewezen, o.a. vanwege de aanwezigheid van een 

opening in enkele van de greppels en op basis van de afwezigheid van crematie- of 

inhumatieresten.

In plangebied Nieuw Valkenburg zijn tijdens een grootschalig proefsleuvenonderzoek 

soortgelijke, maar meer geïsoleerd gelegen kringgreppels aangetroffen op sites X12 

en X25 (Figuur 5.6).23 Eén van de kringgreppels kon door middel van 14C-onderzoek 

worden gedateerd in de tweede helft van de midden-ijzertijd of de late ijzertijd. Ook 

hier kon de functie van de greppels echter niet worden achterhaald. De hiervoor 

behandeld vindplaats in Midden-Delfland wordt aangehaald als parallel voor deze 

kringgreppels, evenals de meer bekende kringgreppels uit de midden- tot late 

bronstijd in West-Friesland met eenzelfde interpretatie. Net als in Midden-Delfland 

lijkt de kringgreppel van X12 in verbinding te staan met de afwatering van een groter 

veldsysteem.

Tijdens hetzelfde onderzoek zijn op site X16 meerdere grillige en onregelmatig 

gevormde greppels aangetroffen (Figuur 5.7).24 Hier zijn de greppels echter 

geassocieerd met goed bewaard paalkuilen met zelfs nog restanten van hout. Deze 

vindplaats lijkt voornamelijk in de late ijzertijd gedateerd te mogen worden. Een 

functie als perceleringsgreppel wordt hier door de onderzoekers van de hand gewezen 

op basis van de grillige loop. Een interpretatie als erfafscheiding of –omheining wordt 

als meer plausibel alternatief gezien.

Meer naar het noorden is bij het Assendelver Polder Project (APP) een aantal 

onregelmatig gevormde greppelstructuren gevonden (Figuur 5.8).25 De afgebeelde 

structuren zijn aangetroffen in Uitgeesterbroek en de Assendelver Polder zelf. De 

0,7-1,25 m diepe greppels omsluiten terreinen van tussen de 150 en 400 m2. Het 

merendeel van de structuren dateert uit de late ijzertijd en/of Romeinse tijd. De functie 

van de greppels is niet bekend. 

De in Midden-Delfland aangetroffen ophoging kon hier in Oegstgeest-Rijnvaert  niet 

worden aangetoond, waarbij wel rekening moet worden gehouden dat de bodem is 

afgetopt. Ook zijn er vooralsnog geen directe aanwijzingen dat de structuur onderdeel 

21  Van de Geer 2015, 21-22.
22  Van Londen 2006, 32.
23  Tol & Jansen 2012, 115 & 133.
24  Tol & Jansen 2012, 117-118.
25  Therkorn 2005, 94-95.
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uitmaakt van een groter veldsysteem, voor zover dat op basis van het beperkte onder-

zoeksoppervlak kan worden vastgesteld. De half cirkelvormig greppel zou buiten de 

grenzen van het onderzoeksgebied nog aan kunnen sluiten op groter veldsysteem. De 

opvulling van de greppel lijkt namelijk wel op een watervoerende greppel te wijzen. 

Samenvattend zijn er nog minder duidelijke aanwijzingen voor de functie dan in 

Midden-Delfland. Als  er al sprake zou zijn van opslag of afbakening dan gaat het in 

Oegstgeest wel om een beduidend kleinere variant.

Huisplattegrond
Huisplattegronden uit de late ijzertijd zijn in het West-Nederlandse kustgebied een 

relatief slecht gekend verschijnsel.26 Kodde heeft enkele jaren geleden een typologie 

opgesteld van plattegronden uit het gebied, maar vrijwel alle typen hebben een 

volledig ander voorkomen dan de nu gevonden greppelstructuur. Alleen het WNL type 

7, de Wall-ditch structuren komen in aanmerking om als parallel te worden opgevoerd. 

Deze structuren worden gekenmerkt door een greppel die de locatie van de wand 

weerspiegelt, maar of het om een wandgreppel of afwateringsgreppel gaat, is vaak 

niet duidelijk. Sporen van de draagconstructie worden doorgaans niet teruggevonden. 

Gedacht wordt dat de wanden opgebouwd zijn geweest uit plaggen die samen met 

wandstijlen in de greppel stonden, of dat de plaggen juist aan weerszijde van de 

greppel waren opgestapeld. De kern van het verspreidingsgebied van dit type ligt in 

het Oer-IJ estuarium, ten noorden van de Oude Rijn, maar in Midden-Delfland is ook 

een aantal exemplaren vertegenwoordigd. Het type dateert uit de eerste en het begin 

van de tweede eeuw n.Chr.

26  Vergelijk Kok & Besselsen 2014; Kodde 2014. 

Figuur 5.5 
Kringgreppels (10) en veldsystemen (11), 
beide in zwart, uit fase 3 van de vindplaats 
MD 01.17 (naar: Van Londen 2006, Fig. 9).
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De door Kodde afgebeelde plattegrond uit Assendelft site B is ca. 12 bij 7 m, heeft 

eenzelfde oriëntatie als de plattegrond uit Oegstgeest en heeft ook één enkele 

opening, in de zuidelijke lange zijde van de structuur.27 Van de eerder behandelde 

vindplaats MD01.17 uit Midden-Delfland is een huisplattegrond bekend uit het eerste 

kwart van de eerste  eeuw n.Chr. (Figuur 5.9). Deze structuur is 14,5 bij 8,6 m groot en 

had duidelijke klonten aarde in de greppelvulling zitten.28 Vergelijkbare plattegronden 

van de vindplaats Schipluiden – Kerkpolder (MD03.01), ook uit de Romeinse tijd, 

bevatten in enkele gevallen aanzienlijke hoeveelheden aardewerk (> 100 scherven), 

waarvan het overgrote deel inheems materiaal was.29 Op site Y17 van plangebied 

Nieuw Valkenburg is ook een huisplattegrond met wandgreppel aangetroffen die enige 

gelijkenis vertoont met de Oegstgeester structuur.30 Op basis van het daar gevonden 

aardewerk dateert de structuur uit de late ijzertijd. De structuur is bijna 13 m lang en 

27  Kodde 2014, 306.
28  Van Londen 2006, 27.
29  Van Londen 2006, 62; Van Heeringen & Meffert 1997.
30  Tol & Jansen 2012, 147-149.
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is tevens zuidwest-noordoost georiënteerd (Figuur 5.10). In dit geval zijn echter ook 

enkele paalsporen gevonden die onderdeel uit maken van de structuur.

Op verschillende vindplaatsen in het kustgebied zijn in huisplattegronden, onder meer 

van het wall-ditch type, deposities gevonden van (bijna) complete potten die worden 

geïnterpreteerd als bouwoffers.31 Deze bouwoffers, die overigens ook uit andere 

voorwerpen en materialen kunnen bestaan, worden in het Nederlandse kustgebied 

in de meeste gevallen aangetroffen in een hoek van de wandgreppels.32  Dit opent 

de deur voor een mogelijke interpretatie van de vondstconcentraties als bouwoffers 

voor een huis. In tegenstelling tot de hier aangetroffen situatie worden bouwoffers 

echter ingegraven en is vastgesteld dat de vondsten hier in een greppel zijn geplaatst 

die langzaam is opgevuld. Daarnaast gaat het doorgaans om één locatie waarin één 

bouwoffer is geplaatst en komen meervoudige offers op verschillende plaatsen in één 

structuur nauwelijks voor.33

31  Zie bijvoorbeeld: Assendelft F5: Therkorn 1987, 203 & 215; MD 21.23: Van Londen 1995, 380 en 
Van Hoof 2007.

32  Van Hoof 2007, 264.
33  Van Hoof 2007, Bijlage 1. Zie ook site 21.23 in deze verwijzing voor een voorbeeld van een 

uitzondering met meerdere voorwerpen binnen één offer.

Figuur 5.9 
Huisplattegrond uit MD01.17 met vergelijk-
bare plattegronden uit Assendelft (uit: Van 
Londen 2006, Fig. 10).
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De structuur uit Oegstgeest lijkt met zijn rechthoekige vorm, omvang en (restant 

van) paalsporen op plattegronden van ‘wall ditch’-huizen in het kustgebied. Sporen 

van palen of plaggen als aanwijzing voor een huiswand ontbreken echter in de 

greppelvulling. Duidelijke afwijking is bovendien dat in Oegstgeest nederzettingsafval 

(bijv. steen, dierlijk bot, verbrande klei e.d.) geheel lijkt te ontbreken.

Cultusplaats
Als derde mogelijke interpretatie voor de greppelstructuur kan die van cultusplaats 

in overweging worden genomen. In 2011 heeft Van Zoolingen de tot dusver schaarse 

beschikbare kennis over (inheemse) cultusplaatsen uit de Romeinse tijd in het rurale 

gebied tussen de monding van de Rijn en de Maas in kaart gebracht naar aanleiding 

van de vondst van en cultusplaats aan de Lozerlaan in Den Haag.34 Verschillende 

cultusplaatsen in dit gebied vertonen, niet alleen op het oog, overeenkomsten met 

de in Oegstgeest gevonden structuur (Figuur 5.11; A: Den Haag - Lozerlaan, B: Den 

Haag - Hoge Veld, C: Leidschendam - Leeuwenbergh, D: Midden -Delfland, E: Poeldijk 

- Westhof).

Uit het onderzoek blijkt dat inheemse cultusplaatsen in het gebied van de Cananefaten 

in deze periode weinig of niet afwijken van cultusplaatsen in andere regio’s in zowel de 

late ijzertijd als de (vroeg-) Romeinse tijd. Hoewel zij uiterlijk nog wel eens van elkaar 

34  Van Zoolingen 2011.
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Figuur 5.11 
Vierkante en U-vormige structuren uit de ‘civi-
tas Cananefatium’ (bron: Van Zoolingen 2011).
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verschillen, zijn er bepaalde kenmerken die steeds weer in wisselende samenstelling 

terugkeren. Over het algemeen worden ze gekenmerkt door een begrenzing door 

middel van greppels, wallen of palissades. De vorm varieert van rechthoekig tot 

U-vormig en ook in grote ontlopen de structuren elkaar niet veel (zie Figuur 5.11). De 

structuren zijn georiënteerd op de windrichtingen en omvatten vaak configuraties 

van paalkuilen of offerkuilen. Verder valt op dat de cultusplaatsen meestal geïsoleerd 

gelegen zijn aan de rand van prominente plaatsen in het landschap, zoals waterlopen 

of begraafplaatsen, of voorkomen in geïsoleerde delen van de nederzetting en 

daarbuiten.

Een interpretatie als cultusplaats is vaak voor een groot deel gebaseerd op het 

aangetroffen vondstmateriaal en niet zozeer op de vorm alleen. Het deponeren van 

objecten in of rond de cultusplaats is een steeds terugkerend fenomeen. Meestal 

gaat het om vondstconcentraties die op of nabij markante plekken in de structuur 

aangetroffen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kuilen, palenrijen, doorgangen of 

kruis- of hoekpunten van greppels. In de meeste gevallen betreft het aardewerk, maar 

andere vondstcategorieën komen ook voor. Aardewerk wordt in deze gevallen vaak 

gevonden als complete pot of grote delen daarvan. Het opzettelijk breken of verbuigen 

van gedeponeerde objecten is niet ongewoon. 

Een aanzienlijk deel van de hiervoor genoemde kenmerken lijkt ook terug te komen 

in de in Oegstgeest gevonden greppelstructuur. Vooral de rechthoekige vorm en de 

aanwezigheid van uitsluitend vondstconcentraties (in tegenstelling tot nederzet-

tingsafval) in de greppelstructuur van Oegstgeest sluit aan op de kenmerken van 

cultusplaatsen. Daarnaast is de structuur ook in omvang vergelijkbaar met eerder 

gevonden plattegronden. Ofschoon de omvang van het onderzoek beperkt is, is de 

afwezigheid van sporen en vondsten in de directe nabijheid van de greppelstructuur 

opvallend. Mogelijk wijst dit op een geïsoleerde ligging. 

5.4 Aardewerk 

5.4.1 Inleiding

Tijdens het definitief archeologisch onderzoek van de vindplaats Oegstgeest – 

Rijnvaert is overwegend prehistorisch aardewerk aangetroffen. Het gaat om 323 

fragmenten met een totaalgewicht van 2,97 kg. Al het aardewerk is afkomstig van één 

structuur. Omdat tijdens het vooronderzoek uit dezelfde structuur ook al aardewerk is 

verzameld dat tot dezelfde assemblage is te rekenen, is besloten beide vondstgroepen 

hier samen als één geheel te behandelen. Dit complex bestond uit nog eens 215 

scherven met een totaalgewicht van 2,67 kg. Vondstnummers lager dan 14 zijn 

afkomstig uit het vooronderzoek. Vondstnummers 14 en hoger zijn afkomstig uit de 

opgraving. De herkomst van de belangrijkste vondstnummers van beide onderzoeken 

en afkomstig uit concentraties zijn weergegeven in Figuur 5.2.

5.4.2 Methodiek

Al het aardewerk is bekeken, waarbij de kenmerken in een database zijn genoteerd. 

Getracht wordt op deze manier een bijdrage te leveren aan het beantwoorden 

van de onderzoekvragen, vooral met betrekking tot de datering en functie van de 

aangetroffen sporen. Scherven kleiner dan 1 cm2 en scherven, waarvan de binnen- of 

buitenkant niet meer aanwezig was, zijn beschreven als gruis; tenzij zij nog duidelijk 
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herkenbare kenmerken vertoonden, bijvoorbeeld van versiering. Scherven die aan 

elkaar pasten, zijn geplakt om de potvorm te kunnen reconstrueren en zijn als één 

individu en onder één volgnummer beschreven. 

Omdat de assemblage voornamelijk bestaat uit vijf vondstconcentraties, elk 

bestaand uit één of meerdere individuen, zijn de vondsten per concentratie per 

individu beschreven. Het kan voorkomen dat één concentratie of individu verspreid 

over meerdere vondstnummers is verzameld. De overige vondsten, niet afkomstig 

uit concentraties staan beschreven in Tabel 5.2. Scherven met dezelfde kenmerken 

zijn als groep beschreven onder hetzelfde volgnummer. Er is gekeken naar de 

volgende kenmerken: potdeel (rand, wand, bodem of oor), insluitsels/magering, 

bakwijze, afwerking (ruw, geglad of gepolijst), de vorm van de pot en de rand en de 

aangebrachte versiering. Al het aardewerk is gemagerd met potgruis, tenzij anders 

vermeld. 

Waar mogelijk is aansluiting gezocht bij het werk van Van Heeringen die een aardewerk 

typologie voor het West-Nederlands kustgebied heeft opgesteld, bijvoorbeeld waar het 

gaat om het potvormtype.35 

5.4.3 Vondstconcentratie 1

Individu 1 (v7.1)
Dit individu bestaat uit één randscherf en negen wandscherven. Verder lijken, op 

basis van het baksel, ook 54 stuks gruis tot dit individu te rekenen. Het gaat om 

een bijna compleet, S-vormig gesloten profiel (type E), waarvan alleen de bodem 

ontbreekt (Figuur 5.12). De aanzet tot de bodem is wel aanwezig. Het aardewerk 

is oxiderend gebakken en heeft een ruw oppervlak, dat lijkt te zijn afgewerkt met 

35  Van Heeringen 1992a & 1992b.

Figuur 5.12 
Aardewerk uit concentratie 1, individu 1 (v.7). 
Schaal 1:2.
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een dun sliblaagje. De rand is afgevlakt en bevat nagelindrukken op de buitenzijde. 

De bovenzijde van de rand bevat vingerindrukken en is daardoor iets geribbeld. Dit 

lijkt eerder een gevolg van het aanbrengen van de voornoemde nagelindrukken (op 

de rand) dan een intentionele versiering. De wand is versierd met verticale groeven 

afkomstig van een drietandige spatel. De groeven beginnen op de schouder en lopen 

door tot op het bovenste deel van de buik. Hier gaan ze over in enkelvoudige verticale 

groeven die worden doorkruist door horizontale en enkele diagonale groeven (deze 

laatste staan niet op tekening). 

Individu 2 (v.7.5, v.9.1, v.22.7)
Een deel van de scherven van dit individu is al tijdens het vooronderzoek verzameld. 

Het grootste deel hiervan maakte onderdeel uit van de vondstconcentratie, de negen 

scherven van v.9.1 werden verspreid over de greppel gevonden. Ook deze pot heeft 

een S-vormig, gesloten profiel (type E; Figuur 5.13). De hoogte van de nek en de 

schouder bedraagt ca. 9 cm. Het aardewerk is onder reducerende omstandigheden 

gebakken en heeft aan de buitenzijde een ruw oppervlak. De binnenzijde is iets 

geglad. De naar buiten staande rand is afgevlakt en is geheel voorzien van dicht op 

elkaar geplaatste, diagonale vingertopindrukken (kartelrand). Op de wand bevinden 

zich verticale groeven over de schouder en de bovenkant van de buik. De groeven zijn 

aangebracht met een drietandige spatel, waarvan de middelste tand minder lang was. 

Hierdoor is de middelste groef her en der niet zichtbaar. De onderkant van de buik lijkt 

onversierd. De bodem ontbreekt.

Individu 4 (v.22.2)
Individu 4 is een pot met een S-vormig, gesloten profiel van het type E (Figuur 5.14). 

Het gaat om twee rand- en vijf wandscherven die overwegend oxiderend gebakken 

zijn. Een deel van de binnenkant is onder reducerende omstandigheden gebakken. De 

iets naar binnen staande rand is gefacetteerd of “aangepunt” door deze aan de boven 

en zijkant af te platten. Op de afgeplatte zijkant zijn nagelindrukken aangebracht. Op 

de overgang van de schouder naar de nek bevinden zich drie horizontale groeven: een 

streepband. De wand is verder versierd met golvende lijnen (wavy bands) uitgevoerd 

met een drietandige spatel. 

Figuur 5.13 
Aardewerk uit concentratie 1, individu 2 (v.7). 
Schaal 1:2.
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Individu 5 (v.7.4, v.22.6)
Dit individu is nog bewaard in de vorm van slechts twee wandscherven. Het aardewerk 

is aan de buitenzijde oxiderend en aan de binnenzijde reducerend gebakken en 

vertoont een ruw oppervlak. Als versiering zijn, vermoedelijk verticale, groeven 

aangebracht door middel van een viertandige spatel. 

Overige vondsten
Te midden van vondstconcentratie 1 zijn ook enkele scherven gevonden, die niet tot de 

vijf individuen zijn te rekenen. Deze losse scherven zijn per vondstnummer beschreven 

in Tabel 5.1.

vondstnr beschrijving

v.7.2 1 wandscherf, oxiderend/reducerend gebakken

v.7.3 16 stuks gruis

v.22.1 28 stuks gruis (reducerend baksel)

v.22.3 1 wandscherf van de overgang nek/schouder met korte verticale streepjes (<1 cm) van een 
viertandige spatel

V.22.4 1 randscherf van een pot met S-vormig, gesloten profiel van een vrij kleine pot: schouder 
en nek zijn samen ± 4 cm; oxiderend baksel; “aangepunte” rand

V.22.5 13 wandscherven van een geheel gereduceerd baksel; 6 scherven met een organische 
magering, de overige met potgruis; enkele passende scherven

5.4.4 Vondstconcentratie 2

De scherven in deze concentratie (v.8.1), 91 wand- en 12 randscherven, zijn volledig 

afkomstig van één individu: individu 3 (Figuur 5.15). Het betreft een drieledige pot 

met een s-vormig, gesloten profiel van het type E. Het is een vrij grote pot met een 

minimale hoogte van 23 cm en een buikdiameter van ruim 30 cm. Het baksel bevat als 

verschraling naast potgruis ook een organische component en is oxiderend gebakken. 

Het oppervlak is geglad en op de schouder en de nek bevindt zich aan de buitenzijde 

een zwarte aanslag. De rand is iets afgeplat. Over de nek is een oor aangebracht, dat 

is bevestigd aan de rand en de schouder. Het oor is, evenals de rest van de pot, verder 

niet versierd. De bodem ontbreekt.

Figuur 5.14 
Aardewerk uit concentratie 1, individu 4 
(v.22). Schaal 1:2.

Tabel 5.1 
Overige vondsten uit aardewerkconcentratie 1.
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Figuur 5.15 
Aardewerk uit concentratie 2, individu 3 (v.8). 
Schaal 1:2.

Figuur 5.16 
Aardewerk uit concentratie 3, individu 6 (v.18). 
Schaal 1:2
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5.4.5 Vondstconcentratie 3

De 129 wand- en 5 bodemscherven (v.18) uit vondstconcentratie 3 zijna allemaal 

afkomstig van één individu. De pot (individu 6; Figuur 5.16) is gemaakt van een 

oxiderend gebakken klei, gemagerd met zowel potgruis als organisch materiaal en 

heeft een ruwe buitenzijde. Gezien de beperkte kromming in de wand gaat het om een 

vrij forse pot. Er is geen versiering op aangebracht, maar de wand vertoont wel zeer 

veel afdrukken van uitgebrand organisch materiaal. De bodem is in het midden minder 

dan 5 mm dik en heeft een rond gat met een diameter van ca. 2 cm dat al tijdens de 

productie van de pot lijkt te zijn aangebracht.

5.4.6 Vondstconcentratie 4

De vierde vondstconcentratie (v.15) bestaat uit drie scherven van de wand en rand, 

afkomstig van één individu (Figuur 5.17). De scherven zijn afkomstig van een pot met 

een S-vormig, gesloten profiel van het type E. De pot is gemaakt van een oxiderend 

gebakken baksel dat een opvallend oranje/beige gloed heeft. Zowel op, tegen, als 

onder de rand zijn nagelindrukken aangebracht. Op de schouder en buik zijn golvende 

banden aangebracht die elkaar min of meer diagonaal kruizen. 

5.4.7 Vondstconcentratie 5

Deze concentratie bestaat uit drie bodem- en zes wandscherven van één individu 

(v.28). Het baksel is gemagerd met potgruis en een kleine component organisch 

materiaal en is geheel onder reducerende omstandigheden gebakken. De buitenzijde is 

geglad, maar verder niet versierd.

5.4.8 Losse vondsten

Verspreid over de greppel en spoor 14 zijn nog enkele fragmenten aardewerk 

aangetroffen die niet tot de hiervoor genoemde concentraties kunnen worden 

gerekend. Deze zijn beschreven in Tabel 5.2.

Figuur 5.17 
Aardewerk uit concentratie 4, individu 7 
(v.15). Schaal 1:2
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vondstnr beschrijving

v.5.1 1 wandscherf, oxiderend gebakken; ruw

v.14.1 3 stuks gruis

v.14.2 1 wandfragment; oxiderend gebakken

v.17.1 2 stuks gruis; reducerend gebakken

v.20.1 1 fragment van de rand/schouder (Figuur 5.18); oxiderend gebakken aan de buitenzijde; ver-
moedelijk een afgeronde rand; verticale strepen op de wand

v.20.2 3 wandscherven; oxiderend gebakken aan de buitenzijde; 1 versierd met drietandige spatel: 
verticaal, 1 versierd met tweetandige spatel: verticaal en diagonaal, 1 versierd met tweetandige 
spatel in onbekende richting

v.20.3 5 fragmenten gruis

v.23.1 1 wandscherf; reducerend gebakken

v.24.1 1 bodemfragment; van buiten oxiderend gebakken; potgruismagering met kleine component 
organische magering

v.25.1 3 stuks gruis

v.25.2 6 wandfragmenten; oxiderend gebakken; vermoedelijk afkomstig van 1 individu, maar niet pas-
send

v.25.3 1 wandfragment, van buiten oxiderend gebakken

v.26.1 13 fragmenten gruis

v.26.2 7 ruwwandige, onversierde wandfragmenten

v.26.3 1 ruwwandig wandfragment met een drievoudige groef

v.29.1 10 fragmenten gruis

v.29.2 1 gefragmenteerde bodemscherf (9 stuks); reducerend gebakken

v.30.1 1 reducerend gebakken randfragment van een pot met S-vormig, gesloten profiel; nagelindruk-
ken op de buitenzijde van de rand

 

5.4.9 Conclusie

Kenmerken
Over het algemeen is al het aardewerk gemagerd met potgruis. In enkele gevallen lijkt 

ook een kleine component organische magering aanwezig, maar het zou hier ook om 

“vervuiling” kunnen gaan. Het aardewerk is aan de buitenzijde overwegend oxiderend 

gebakken en heeft een ruwe afwerking. Slechts in een enkel geval komt een gegladde 

buitenwand voor. Waar de potvorm kon worden vastgesteld, ging het in alle gevallen 

om een S-vormig gesloten profiel: het door Van Heeringen gedefinieerde vormtype E. 

De rand is veelvuldig afgevlakt of aangepunt en versiering op met name de buitenzijde 

van de rand komt regelmatig voor, altijd in de vorm van nagelindrukken. Op de 

schouder of buik komt versiering voor in de vorm van golvende banden of verticale 

strepen. In de meeste gevallen lijken deze aangebracht met een spatel. In één enkel 

geval is een oor aanwezig in combinatie met een streepband.

Tabel 5.2 
Overige vondsten, niet uit concentraties.

Figuur 5.18 
Wand/randscherf verticale strepen op de 
wand (v20.1). Schaal 1:2
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Het aardewerk van Oegstgeest – Rijnvaert past uitstekend in de Santgroep II-stijlgroep, 

zoals gedefinieerd door Van Heeringen.36 De belangrijkste kenmerken van deze 

stijlgroep zijn de volgende: 

- de magering bestaat uitsluitend uit potgruis;

- het aardewerk is hoofdzakelijk onder oxiderende omstandigheden gebakken;

- er komen uitsluitend profielen voor met een flauwe S-vorm met decoraties op de 

buitenkant van de rand;

- oren komen relatief veel voor, soms versierd met een streepband: twee of drie 

groeven van een spatel op de overgang van de nek naar de schouder;

- ook groepen van golvende lijnen (wavy lines), meestal op de schouder, komen 

veelvuldig voor.

Aardewerk van de Santpoort-stijlgroep wordt gevonden ter hoogte van het estuarium 

van de Rijn en het Oer IJ en op de tussengelegen Oude Duinen en strandwallen.37 De 

Santpoort II-stijlgroep vertoont veel overeenkomsten met de gelijktijdig voorkomende 

Broekpolder II-stijlgroep die voornamelijk ten zuiden van de Rijn wordt aangetroffen. 

Bij assemblages van de Broekpolder II-stijlgroep komen echter grotere percentages 

aan versierde scherven voor. Verder komen geen oren voor en is ook de streepband 

versiering afwezig.

Datering
De Santpoort II-stijlgroep wordt gedateerd vanaf ca. 200 v.Chr. tot het begin van de 

jaartelling.38 Daterende kenmerken voor deze periode zijn potten met kleine oortjes of 

handvatten op de schouder en de nek en parallel geplaatst horizontale strepen op de 

overgang van de schouder naar de nek: de zo genoemde streepband.39 Daarnaast vindt 

er ten opzichte van de periode ervoor een verschuiving van de randdecoratie plaats van 

de top van de rand naar de buitenkant van de rand. Ook de versiering met golvende 

lijnen op de schouder is typisch voor deze periode. Al deze kenmerken vinden we terug 

in het hiervoor beschreven assemblage. 

Helaas waren voor assemblages uit deze periode binnen de regio van het estuarium 

van de Oude Rijn geen 14C-dateringen beschikbaar bij het opstellen van de typologie, 

zodat een verdere chronologische verfijning lastig was. Ook zijn maar weinig grote 

complexen bekend uit deze periode. Wel kwam uit het onderzoek van Van Heeringen 

naar voren dat de regio in de tweede helft van de late ijzertijd (> 100 v.Chr.) nauwelijks 

bewoond is geweest, of dat in ieder geval het bewijs hiervoor grotendeels ontbreekt.40 

Een datering van het complex van Oegstgeest – Rijnvaert in de 2e eeuw v.Chr. lijkt 

daarom het meest waarschijnlijk. Een datering in de laatste eeuw voor het begin van 

de jaartelling is echter niet uit te sluiten en zeer goed mogelijk.

5.5 Overige vondsten

Bij de in de greppelstructuur gevonden wandscherf (v.23.1) zijn ook drie kleine 

fragmentjes bot aangetroffen. De fragmenten samen hebben een gewicht van 3,6 g en 

konden niet verder worden gedetermineerd dan ‘dierlijk bot’.41

36  Van Heeringen 1992a & 1992b.
37  Van Heeringen 1992b, 200 (284).
38  Van Heeringen 1992b, 204 (288).
39  Van Heeringen 1992b, 177-179 (261-263).
40  Van Heeringen 1992b, 177 (261).
41  Determinatie door zowel het Laboratory for Human Osteology als het Laboratory for Archaeo-

zoological Studies van de Universiteit Leiden.
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5.6 Palynologie

A. Maurer  (RAAP Archeologisch Adviesbureau)

5.6.1 Inleiding

Twee archeobotanische monsters zijn gewaardeerd op palynologische resten om de 

kwaliteit (conservering) en de mogelijkheden voor een nadere analyse te bepalen. De 

monsters zijn beide afkomstig uit de greppelstructuur.

5.6.2 Methodiek

Voor de waardering van de palynologische resten is 5 ml grond geprepareerd volgens 

de standaard absolute pollenbereiding, door M. Hagen aan het Laboratorium 

Sedimentanalyse van de VU Amsterdam. Vervolgens zijn de preparaten met behulp 

van een doorvallendlichtmicroscoop met een vergroting tot 1000 maal geïnspecteerd 

op de aanwezigheid van pollenkorrels en andere microresten als sporen, algen en 

dergelijke (de zogenoemde ‘non-pollen palynomorfen’). Hierbij is in het bijzonder 

gelet op de kwantiteit en kwaliteit als gevolg van conservering, de diversiteit aan taxa 

(plantensoorten of - families) en de aanwezigheid van natuurlijke - en economische 

planten (cultuurgewassen en cultuurbegeleiders). Tevens was er aandacht voor de aan- 

of afwezigheid van taxa voor een relatieve datering van de ouderdom. Ten slotte is 

gelet op aanwijzingen voor menselijke activiteiten, zoals mestschimmels, brand- en of 

verstoringsindicatoren.

5.6.3 Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de palynologische waardering van de 

greppelmonsters is opgenomen in Tabel 5.3. Monster 31 (v.19) is genomen uit een 

humeuze laag ter hoogte van aardewerkindvidu 6 (v.18). Monster32 komt uit een laag 

verbrande klei bij v.23. Beide monsters bevatten onvoldoende geschikt materiaal voor 

verdere palynologische analyse. 

Monster M31 (v.19) bevat op zich goed geconserveerd palynologisch materiaal. De 

concentratie en diversiteit aan palynologische resten is echter dermate laag dat 

verdere analyse niet mogelijk is. Slechts vijf palynologische typen konden worden 

onderscheiden, namelijk stuifmeel van Els (Alnus), Lintbloemigen (Liguliflorae) en 

Kamille (Matricaria-type), cysten van Dinoflagellaten en schimmelsporen van het 

geslacht Glomus. Van al deze typen werden niet meer dan vijf resten per taxon 

aangetroffen. Stuifmeel van Els, Lintbloemigen en Kamille komen in vrijwel elk 

palynologisch monster voor en leveren in deze lage aantallen geen bruikbare 

informatie op. De vondst van cysten van Dinoflagellaten is een aanwijzing dat het 

monster afkomstig is uit een maritiem sediment.

Monster M32 (v.27) bevat geen stuifmeelkorrels. De enige aangetroffen palynologische 

resten betreffen twee fragmenten van Diatomeeën uit saline- en brakwatermilieus (cf. 

Ammonia beccarii) en een enkel fragment van een Foraminifeer. Deze vondsten zijn 

aanwijzingen dat het monster afkomstig is uit een maritiem sediment.
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5.6.4 Conclusie

De twee gewaardeerde monsters bevatten geen palynologische resten die informatie 

opleveren over het (lokale en regionale) milieu: noch over de lokale economie, noch 

over de voedselcultuur ten tijde van bewoning. Derhalve zijn de monsters M31 en m32 

ongeschikt voor verdere analyse.

monster vondstnummer conservering concentratie diversiteit analyse

M31 19 goed laag laag nee

M32 27 goed laag laag nee

5.7 Macrobotanisch onderzoek

E.E. van Hees (Faculteit Archeologie, Universiteit van Leiden)

5.7.1 Inleiding en methodiek

De twee monsters (v.19 en v.27) uit de greppelstructuur zijn ook onderzocht op 

macroresten. Beide monsters waren ca. 4 liter groot. Hiervoor is ter waardering eerst 

van beide monsters een deel gezeefd met zacht stromend, lauwwarm water over een 

set zeven met als kleinste maaswijdte 250µ. Het residu is bekeken onder een stereomi-

croscoop met ópvallend licht (Leica SE6) bij een maximale vergroting van 40x. Resten 

van mollusken zijn apart verzameld en geanalyseerd (zie paragraaf 5.8).

De resultaten van de waardering waren weliswaar beperkt; beide monsters werden 

echter toch geschikt geacht voor onderzoek naar specifieke graansoorten en naar 

aanwijzingen voor depositie of opslag binnen de structuur. Bovendien zou het uitzeven 

van het volledige monster mogelijk voldoende materiaal voor een 14C-datering 

op kunnen leveren. De twee monsters zijn dan ook volledig uitgezeefd volgens 

voornoemde methodiek en vervolgens geanalyseerd. 

5.7.2 Resultaten

Bij de waardering kwam naar voren dat het residu van het monster M31 ( v.19) uit de 

humeuze laag ter hoogte van aardewerkindvidu 6 een enkele ostracode, schelpen, 

fragmenten van schelp, houtskool en bot bevatte. Verder werd een verkoold zaad van 

graan aangetroffen dat sterk was aangetast. In het kleiige residu van M32 (v.27)  uit een 

laag verbrande klei ter hoogte van v.23 zijn schelp, verhitte klei en een klein randje van 

aardewerk aangetroffen. Het enige botanische materiaal hieruit bleek uit een verkoold 

deel van een grasstengel te bestaan.

Analyse van het restant van het eerste monster (v.19) heeft behalve enkele stukjes 

aardewerk, enkele tientallen stukjes houtskool (<5 mm) en enkele tientallen stukjes 

gecalcineerd bot opgeleverd. Het spectrum van verkoolde zaden is uiteindelijk beperkt 

gebleven tot vooral grasachtige planten. Het gaat om Carex sp: 5 fragmenten; Carex 

sp. (plat): 1; Carex sp. (driekantig): 1; Schoenoplectus sp.: 3.42 Het tweede monster (v.27) 

heeft tegen de verwachting in geen macrobotanische resten meer opgeleverd. Er 

werden slechts nog enkele stukjes bot aangetroffen.

42  Zegge, respectievelijke Bies.

Tabel 5.3 
Overzicht van de gewaardeerde monsters en 
bijbehorende resultaten.
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5.7.3 Conclusie

De botanische resten die zijn overgebleven, zijn enkele verkoolde resten van enkele 

grasachtige planten en resten die zo gefragmenteerd of aangetast zijn dat verdere 

determinatie niet mogelijk is. Resten die een beeld kunnen geven van het landschap of 

milieu zijn hier niet bewaard gebleven. 

5.8 Mollusken

W.J. Kuijper (Faculteit Archeologie, Universiteit van Leiden)

5.8.1 Inleiding en methodiek

Schelpen kunnen indicatief zijn voor het milieu of beschikbare voedsel in het verleden. 

Voor een schelpenanalyse werden twee grondmonsters verzameld. Het betreft 

dezelfde greppelmonsters als gebruikt voor het palynologisch en macrobotanisch 

onderzoek (v.19 en v.27). De monster zijn gezeefd met zacht stromend, lauwwarm 

water over een set zeven met als kleinste maaswijdte 250µ. Het residu is bekeken 

onder een stereomicroscoop met ópvallend licht (Leica SE6) bij een maximale 

vergroting van 40x, waarbij de macrobotanische resten zijn geschieden van de 

mollusken.

5.8.2 Resultaat

Beide monsters bevatten vrij weinig schelpen. De arme fauna bestaat uit de soorten 

weergegeven in Tabel 5.4.

vondstnr soort aantal

19 slanke barnsteenslak (Oxyloma elegans) enkele tientallen

clausilia’s (Clausiliidae) enkele fragmenten

(fraaie?) jachthorenslak (Vallonia cf pulchella) 1 fragment

leverbotslak (Galba truncatula) 3 fragmenten

zoetwatermossel? (cf Unio sp.) enkele fragmenten

27 slanke barnsteenslak (Oxyloma elegans) enkele tientallen

fraaie jachthorenslak (Vallonia pulchella) 3 fragmenten

  leverbotslak (Galba truncatula) 13 fragmenten

5.8.3 Conclusie

De fauna-assemblages uit beide geanalyseerde monsters zijn met elkaar in 

overeenstemming. De leverbotslak is een zoetwatersoort die leeft op periodiek 

droogvallende plaatsen (o.a. in greppels, ondiepe plasjes, oeverzones van grote 

wateren). Veel andere soorten zoetwaterslakken kunnen niet tegen droogvallen. De 

overige soorten zijn landslakken (barnsteenslak, clausilia, jachthorenslak). Deze dieren 

leven voornamelijk op vochtige plaatsen, zoals oevers van allerlei typen water. Het 

geheel wijst op een ondiep water dat periodiek droog viel. De hoeveelheid mollusken 

is echter te gering om het milieu te reconstrueren en ook brakwater invloeden zijn niet 

uit te sluiten.

 

Tabel 5.4 
Resultaat van de molluskenanalyse.
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Synthese

6.1 Conclusie

Ter beantwoording van de vraagstelling is onderzoek gedaan naar de sporen en 

vondsten en is zowel palynologisch als macrobotanisch onderzoek gedaan en zijn de 

mollusken uit twee grondmonsters bekeken. Doel was inzicht te krijgen in de aard 

en datering van de vindplaats. Daarnaast zou de opgraving kunnen bijdragen aan de 

lokalisering van een vermoede bijbehorende nederzetting en de betekenis ervan in 

regionale context. Ten slotte zou het onderzoek informatie op moeten leveren over de 

archeologische verwachting in het gebied rondom het onderzoeksgebied. 

Helaas blijken de resultaten van het palynologisch en macrobotanisch onderzoek 

teleurstellend. De monsters bevatten geen palynologische resten die informatie 

op zouden kunnen leveren over het milieu of de lokale economie en voedselcultuur 

ten tijde van bewoning. Botanische macromonsters die met dit zelfde uitgangspunt 

zijn onderzocht, blijken nauwelijks (bewaarde) resten te bevatten en leveren geen 

informatie op. De weinige verkoolde resten zijn van enkele grasachtig en of zijn 

zo gefragmenteerd of aangetast zijn dat verdere determinatie niet mogelijk is. Zij 

kwamen daarbij ook niet in aanmerking voor 14C-onderzoek. 

Het onderzoek naar de mollusken uit de greppelvulling heeft nog wel resultaat 

opgeleverd. De fauna-assemblages bestaan uit zoetwatersoorten die leven op 

periodiek droogvallende locaties zoals greppels, ondiepe plasjes en oeverzones van 

grote wateren en landslakken die voornamelijk op vochtige plaatsen leven, zoals 

oevers. Dit resultaat is in overeenstemming met zowel de landschappelijke setting 

(oeverwal van een grote rivier) en de context van de monsters. De onderste vulling van 

de greppels lijkt te duiden op de regelmatige aanwezigheid van water in de greppels. 

Gezien de resultaten van het palynologisch onderzoek stond de vindplaats mogelijke 

nu en dan bloot aan een mariene invloed en was er sprake van een zoetwatergetijde 

milieu met overwegende zoet en zo nu en dan brak water.

De structuur kan op basis van het aardewerk in de late ijzertijd gedateerd worden. Het 

voorkomen van de Santpoort-II stijlgroep wordt gedateerd vanaf ca. 200 v.Chr. tot het 

begin van de jaartelling. Omdat gedacht wordt dat de regio na 100 v.Chr. nauwelijks 

bewoond is geweest, heeft een datering in de tweede eeuw v.Chr. een lichte voorkeur. 

Helaas kan dit door het ontbreken van geschikte 14C-monsters niet verder worden 

aangescherpt. 

Met betrekking tot de interpretatie van de greppelstructuur zijn drie mogelijkheden 

geschetst: omgreppeling van erf of opslag, huisplattegrond en cultusplaats. Voor de 

opslag van voedsel in dergelijke structuren zijn elders indirecte aanwijzingen. Daar is 

een ophoging zichtbaar binnen de greppels die essentieel is voor droge opslag binnen 

een nat landschap. Deze ophoging kon hier in Oegstgeest-Rijnvaert  niet worden 

aangetoond. Wel wijzen zowel de vulling van de greppels als de daarin aanwezigen 

mollusken op natte omstandigheden. Een erfafscheiding, zoals in Nieuw Valkenburg, 

lijkt voor de vindplaats in Oegstgeest minder op zijn plaats, gezien de beperkte 

omvang van de structuur. De onregelmatig gevormde structuren uit Midden-Delfland 

(vermoedelijk opslag) en Uitgeesterbroek vertonen op het eerste gezicht sterke 

overeenkomsten met de structuur van Oegstgeest;   zowel de structuren als de 

6
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greppels zijn op de eerste genoemde vindplaatsen zijn echter aanzienlijk groter. 

Bovendien is de functie van deze greppels nog steeds niet duidelijk.

Een interpretatie als huisplattegrond lijkt minder voor de hand te liggen aangezien 

alleen de plattegronden van het WNL type 7 gelijkenis vertonen met de structuur. 

Er zijn bovendien nergens sporen van plaggen of brokken ‘aarde’ aangetroffen in 

de greppels. De greppels lijken juist eerder geleidelijk opgevuld te zijn geraakt en 

hebben, behalve de grote hoeveelheidaardewerk, een vrij schone opvulling, zonder 

veel houtskool of (verbrande) leembrokken. Andere vondstcategorieën, zoals afval 

van steen, dierlijk bot en andere aardewerkvormen zoals verbrande klei en resten van 

weefgewichten, die onder typisch nederzettingsafval zouden kunnen worden verwacht 

zijn afwezig.

Een groot deel van de door Van Zoolingen onderscheiden typische kenmerken 

voor cultusplaatsen komt wel terug in de Oegstgeester structuur. De structuur 

bestaat bijvoorbeeld voornamelijk uit greppels en vertoont een rechthoekige vorm 

georiënteerd op de vier windrichtingen. Ook lijkt de structuur, net als de meeste 

cultusplaatsen, redelijk geïsoleerd te liggen of in ieder geval niet op een plek met een 

hoge dichtheid aan sporen. Uiteraard wordt dit beeld wel grotendeels bepaald door de 

zeer beperkte omvang van het onderzoeksgebied. Toch blijkt uit het vooronderzoek 

en het later uitgevoerde onderzoek aan de Rijnsburgerweg 59A dat het omliggende 

gebied relatief leeg is. Door de vrij natte omstandigheden die hier lijken te hebben 

overheerst, ligt een grote nederzetting in de directe nabijheid ook niet voor de hand 

te liggen. Het lijkt dus te gaan om een meer geïsoleerde structuur op een mogelijk 

prominente plaats, op een regelmatig nog overstroomde (zone van een) oeverwal niet 

ver van de loop van een grote rivier.

Ook het vondstassemblage lijkt eerder te wijzen richting een cultusplaats dan een 

opslagplaats van voedsel of een huisplattegrond. Het gaat voornamelijk om bewuste 

deposities van (grote delen van) potten op prominente plaatsen in de structuur, zoals 

aan weerszijden van de onderbreking in de greppel. Hoewel resten van voedselcontai-

ners wellicht ook mogen worden verwacht op voedselopslagplaatsen zijn deze juist bij 

de aangevoerde parallen van opslag niet teruggevonden. Een deel van de potten lijkt 

hier bewust, rechtop of ondersteboven, gedeponeerd te zijn. 

Bij dit alles moet wel, zoals reeds enkele keren aangevoerd, rekening worden 

gehouden met het relatief smalle kijkvenster van het onderzoek. De vindplaats maakt 

vermoedelijk onderdeel uit van een veel groter archeologisch landschap. Geen van 

de mogelijke interpretaties lijkt dan ook met grote zekerheid te kunnen worden 

aangenomen, maar de meeste kenmerken lijken hier in de richting van een cultusplaats 

te wijzen.
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6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Zijn de grondsporen restanten van opslag- en ontwateringsstructuren behorend bij 

een nederzetting uit de late ijzertijd? Zo ja, wat is er meer bekend over bijv. de soorten 

gewassen/producten die zijn opgeslagen, wijze van watermanagement etc. Indien 

de grondsporen een andere interpretatie behoeven, welke is deze dan en wat zijn de 

kernmerken ervan? 

Nee, de sporen lijken geen onderdeel te zijn van opslag- of ontwateringsstructuren 

van een nederzetting. Wel dateren de sporen uit de late ijzertijd. De voorlopig meest 

waarschijnlijke interpretatie lijkt die van cultusplaats. De kenmerken hiervan staan 

uitgebreid beschreven in paragraaf 5.3.

2. Wat is de datering van de grondsporen en structuren? Is de datering scherper 

geworden binnen de periode late ijzertijd? Of is juist een overgang te herkennen met 

een vroegere periode (midden-ijzertijd) of een latere (Romeinse tijd). 

De sporen lijken te dateren tussen 200 v.Chr. en het begin van de jaartelling, waarbij 

een datering in de 2e eeuw v.Chr. het meest aannemelijk is.

3. Welke kennis is verkregen over de ruimtelijke indeling en het landgebruik in de 

aangetroffen periode in het plangebied en het aangrenzende gebied: verkaveling, 

periferie, nederzetting, infrastructuur, ritueel landschap? Betrek hierbij de relatie 

tussen het ruimtelijk gebruik en het landschap. 

Het lijkt te gaan om een vrij solitair gelegen structuur als onderdeel van een ritueel 

landschap, gelegen op een vrij natte oeverwal van de Oude Rijn met enige mariene 

invloeden (brak water). Gezien het zeer beperkte oppervlak van het onderzoek zijn hier 

verder weinig uitspraken over te doen.

4. Wat is de relatie van deze vindplaats met vindplaatsen uit dezelfde periode in de regio 

(Rijnfront/Nieuw-Valkenburg)? 

Er bestaat een relatie tussen deze vindplaats en nabijgelegen vindplaatsen zoals Nieuw 

Valkenburg, op basis van hun gelijktijdigheid (late ijzertijd). 

5. Welke nieuwe kennis heeft de opgraving opgeleverd over deze periode in regionale 

context? Welke informatie heeft de opgraving opgeleverd over de archeologische 

verwachting (of eventueel waardering) van de aan de ontsluitingsweg grenzende 

zones? Betrek hierbij de relatie tussen het de archeologische verwachting en het 

landschap. 

Gezien de beperkte omvang van het onderzoek en de onvolledigheid van de 

opgegraven structuur is ook de kennisbijdrage over de periode van de late ijzertijd 

in de regio beperkt. Het onderzoek draagt bij aan de kennis over de landschappelijk 

spreiding van archeologische fenomenen in deze periode en is daardoor vooral 

interessant in combinatie met de resultaten van eventueel toekomstig naburig 

onderzoek. 

Uitgaande van de aangetroffen greppelstructuur geldt voor de flankerende zones van 

de ontsluitingsweg een hoge verwachting op (bijzondere) archeologische resten. Met 

zekerheid bevinden zich nog archeologische resten direct grenzend aan het huidig 

onderzoek: de greppels hebben aan zowel de noord- als de zuidzijde sowieso nog 

een vervolg; maar ook daarbuiten zijn nog sporen te verwachten. Voor de overige 

delen van het gebied dient ook rekening te worden gehouden met een relatief lage 

spoordichtheid, zodat een gedegen proefsleuvenonderzoek de enige manier is om 
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deze op te sporen. De reeds behaalde resultaten van het vooronderzoek binnen het 

overige deel van de ontsluitingsweg mogen dan ook niet als representatief worden 

gezien voor het omliggend gebied. Ook betekent het ontbreken van een vondstlaag 

dat eventuele archeologische resten met een booronderzoek in zijn geheel niet op te 

sporen zijn.
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte (cm) datering opmerking

10 1 3 greppel 34 late ijzertijd

10 1 10 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 1 late ijzertijd

10 1 12 greppel 20 late ijzertijd zelfde als s3

10 1 13 greppel - nieuwe tijd / recent

10 1 14 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 15 late ijzertijd

10 1 999 recente verstoring - recent

10 1 5020 Laag (C-horizont) - n.v.t.

Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr. omschrijving aantal gewicht (g) put vlak spoor vulling segment opmerking

14APH Aardewerk prehistorisch 4 18,5 10 1 3 1

15APH Aardewerk prehistorisch 3 74,9 10 1 3 1 1

17APH Aardewerk prehistorisch 4 3,5 10 1 5020 3

18APH Aardewerk prehistorisch 134 1625,9 10 1 3 2

19APH Aardewerk prehistorisch 11 22,4 10 1 3 2

20APH Aardewerk prehistorisch 9 85,2 10 1 3 2 1

22APH Aardewerk prehistorisch 100 643,7 10 1 3 100 + kruim

23APH Aardewerk prehistorisch 1 6 10 1 3

23BOT Bot onbepaald 3 3,6 10 1 3

24APH Aardewerk prehistorisch 5 19,4 10 1 3

25APH Aardewerk prehistorisch 10 65,2 10 1 14 1 1

26APH Aardewerk prehistorisch 25 90,8 10 1 3

27OXB Bot onbepaald 10 8,5 10 1 3

28APH Aardewerk prehistorisch 9 191,6 10 1 3 3

29APH Aardewerk prehistorisch 16 139,8 10 1 3

30APH Aardewerk prehistorisch 3 9,9 10 1 3 1



52 Plangebied RijnvaeRt te Oegstgeest




	voorkant
	Rapport 337_binnenwerk_v1
	achterkant

