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Samenvatting

Archol heeft een archeologische opgraving uitgevoerd in het noordwesten van 

voormalig Sportterrein de Zilk. Aanleiding voor het onderzoek was het voornemen 

van de gemeente Noordwijkerhout een sloot met keerwand aan te leggen. Deze 

werkzaamheden zouden een bedreiging vormen voor de in de ondergrond aanwezige 

archeologische waarden. Het onderzochte terrein bevindt zich direct aansluitend 

aan het voormalige Sportterrein, dat in 2013 door RAAP archeologisch is onderzocht 

middels een proefsleuvenonderzoek en opgraving (zie Figuur 1.2). De resultaten van 

beide opgravingen moeten dan ook als één geheel worden beschouwd.

Tijdens het onderzoek van RAAP zijn vier prehistorische fasen van activiteit 

onderscheiden, daterend van de eerste helft van de midden‐Bronstijd B tot en met 

de midden‐/ late ijzertijd. De opgraving van Archol heeft voornamelijk sporen en 

vondsten uit de tweede helft van de midden‐/ begin van de late ijzertijd opgeleverd. 

Deze sporen en vondsten zijn te koppelen aan fase 4 van de door RAAP onderzochte 

vindplaats. Archeologische resten uit oudere perioden zijn aangetroffen in de vorm van 

twee scherven bronstijdaardewerk. Deze scherven zijn in verband te brengen met de 

bronstijdbewoning die in het door RAAP onderzochte terrein is aangetroffen.

De aangetroffen archeologische resten bestaan uit nederzettingssporen die op de 

top, en deels op de flank van een langgerekt duin liggen. Het hoogste deel van dit 

duin is in het verleden afgetopt, waardoor een deel van de nederzetting niet bewaard 

gebleven is. De bewaard gebleven resten bevinden zich binnen twee apart gelegen 

sporenclusters, waarbinnen bijgebouwen, kuilen en greppels zijn herkend. Enkele 

paalsporen maken mogelijk deel uit van een huisplattegrond die zich grotendeels in 

het door RAAP onderzochte terrein bevindt. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In 2014 was de gemeente Noordwijkerhout voornemens een sloot met keerwand aan 

te leggen in het noordwesten van voormalig Sportterrein De Zilk (Figuur 1.1). Hierbij 

zou de ondergrond tot een maximale diepte van 1,47 m – NAP worden verstoord. 

Realisatie van de plannen vormde een bedreiging voor in de ondergrond aanwezige 

archeologische waarden. 

Archol heeft daarom in mei en juni 2014 de bedreigde zone opgegraven. Het 

onderzoeksgebied bevindt zich direct aansluitend aan het plangebied Sportterrein 

De Zilk, dat in 2013 door RAAP is onderzocht middels een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek en een opgraving (Figuur 1.2).1 In verband met de gefaseerde 

uitvoer van de herinrichtingswerkzaamheden van de sportvelden is de Slootzone 

destijds niet bij het onderzoek meegenomen. 

Doel van het onderzoek was het ex situ bewaren van de archeologische waarden en het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen (PvE).2  

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt tussen de N206 en de heringerichte sportvelden aan de 

Sportlaan in de Zilk, gemeente Noordwijkerhout. Het terrein heeft een omvang van 

ca. 2.743 m2. Ten tijde van het onderzoek was het terrein braakliggend. De bomen 

die eerder op het terrein stonden zijn voorafgaand aan het onderzoek gekapt en de 

1  Briels in voorbereiding.
2  Briels 2014.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied slootzone langs 
Sportterrein de Zilk, Noordwijkerhout.
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stronken zijn gerooid. Het ophogingszand bleek bij aanvang van het project in een 

recent verleden reeds verwijderd tot ca. 50 cm boven het opgravingsvlak. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 2007  werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. 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 stan daardrapportages. 

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.
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Figuur 1.2 
Ligging van het door RAAP onderzochte 
onderzoeksgebied Sportterrein De Zilk en 
onderhavig onderzoeksgebied Slootzone.
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In dit kader is binnen het plangebied Sportterrein de Zilk in 2012 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.3 Het proefsleuvenonderzoek is op de locatie 

van de huidige sportvelden in 2013 opgevolgd door een opgraving, waarbij de drie 

aangetroffen vindplaatsen nader zijn onderzocht. Tijdens de opgraving op het 

Sportterrein is vastgesteld dat de aanwezige sporen en structuren van vindplaats 

1 en 2 aan de westzijde van het Sportterrein doorlopen buiten de grenzen van het 

onderzoeksterrein. Ter hoogte van de slootzone en keerwand zijn (in 2012) geen 

proefsleuven gegraven. Wel heeft er een bureau‐ en inventariserend veldonderzoek 

door middel van verkennende boringen plaatsgevonden.4 

Voorafgaand aan de opgraving Slootzone heeft de gemeente Noordwijkerhout 

een Programma van Eisen (PvE) laten opstellen.5 De opgraving is conform dit PvE 

uitgevoerd door een veldteam van Archol (Tabel 1.1). Het veldteam is aangevuld door 

een stagiaire van de Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden en prospector drs. Y. 

Raczinski‐Henk. 

Voor het machinale graafwerk is Ferry Diemel van de AW groep6 ingezet, die ook 

betrokken is geweest bij de voorgaande archeologische onderzoeken. Jan Boekwijt 

heeft de grond afgevoerd. De uitvoerder Gijs Nieuwenhuis van de AW groep heeft de 

veldinrichting verzorgd. 

Opdrachtgever en contactpersoon tijdens het veldwerk en de uitwerking zijn 

achtereenvolgend Rianne Bader en Monique Zonneveld, beiden in de functie 

van  beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en monumentenzorg, Gemeente 

Noordwijkerhout. Projectleider van het plangebied is Jaap Tuit (projectleider Infra 

Team Ruimtelijk Beheer, Gemeente Noordwijkerhout). De heer H. Siemons en dr. B. 

Voormolen van de gemeente Katwijk zijn betrokken als archeologisch adviseur namens 

de gemeente Noordwijkerhout.

3  Briels in voorbereiding. 
4  Porreij-Lyklema 2012.
5  Briels, 2014.
6  Aannemer civieltechnisch werkzaamheden, verantwoordelijk voor het uitgraven van de sloot 

en plaatsen van de keerwand.
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medewerker functie 

drs. T.A. Goossens projectleider

drs. M.E. Hemminga veldwerkleider

P. van de Geer MA veldarcheoloog

M. Goddijn MA veldarcheoloog

J. van der Leije MA veldarcheoloog

S. Lay stagiaire Faculteit der Archeologie Universiteit Leiden

E.E. van Hees BA specialist hout/ houtskool

drs. L. Meurkens specialist handgevormd aardewerk

drs. Y. Raczinski‐Henk prospector (Ex-situ)

drs. A. Verbaas specialist natuursteen (Stichting LAB)

Soort onderzoek: Definitieve opgraving (DO)

Projectnaam: Slootzone langs Sportterrein De Zilk, gemeente 
Noordwijkerhout

Archolprojectcode: NOZ 1489

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 19 mei t/m 2 juni 2014  

Periode van uitvoering uitwerking: Juli 2015-december 2017

Provincie: Zuid- Holland

Gemeente: Noordwijkerhout

Plaats: De Zilk

Toponiem: Sportlaan

Coördinaten gebied: Langgerekt terrein lopend van:
NW 97.415/480.260
ZO 97.220 /480.000

Opdrachtgever: ing. M.D.J. Bader en M. Zonneveld

Bevoegd gezag: Gemeente Noordwijkerhout

Adviseur archeologie voor bevoegd gezag (veldwerk): Drs. H. Siemons (gemeente Katwijk)

Adviseur archeologie voor bevoegd gezag (rapportage): Drs. H. Koopmanschap (Antea Group)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 61670 (oud)/ 2444226100 (nieuw)

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot Zuid-Holland

Geomorfologie: afgegraven/ geëgaliseerde duinen/ strandwallen 
(2M49)

Bodem: kalkloze zandgronden (pZg21)

Omvang onderzoeksgebied: ca. 2.743 m2

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens. 
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Landschappelijk en archeologisch kader 

2.1 Landschap en bodemopbouw7 

Y. Raczynski-Henk & J. van der Leije

Het plangebied maakt landschappelijk gezien deel uit van de Nederlandse kuststrook. 

In de ondergrond komen afzettingen voor die worden gerekend tot de Oude Duin‐ en 

Strandzanden. Kenmerkend voor de kuststrook zijn de strandwallen. Strandwallen 

zijn parallel aan de kust liggende zandlichamen die tijdens stormvloeden zijn afgezet 

(Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort). Zodra de strandwallen boven 

het gemiddeld hoogwaterniveau uitkwamen, vielen ze droog. Onder invloed van de 

wind ontstonden zo duinen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl).

De oudste strandwallen zijn waarschijnlijk vanaf ca. 4.800 v. Chr. gevormd.8 Vanaf ca. 

3.900 v. Chr. verplaatste de kust zich in westelijke richting door de aanwas van nieuwe 

strandwallen. Tussen de strandwallen ontstonden de lager gelegen strandvlakten. De 

Zilk ligt op een strandwal die omstreeks 2.400 – 1.400 v. Chr. is ontstaan.9 Dit betekent 

dat bewoning waarschijnlijk pas mogelijk was in de bronstijd.

Het plangebied ligt geomorfologisch gezien op de top van een noordoost‐zuidwest 

georiënteerd duin. In bodemprofielen van het duin zijn verschillende fasen van 

overstuiving te herkennen. Naarmate de strandwallen steeds hoger en breder werden, 

kreeg de zee steeds minder frequent toegang tot de kustvlakte achter de strandwallen. 

Hierdoor trad verzoeting op. Dit leidde vanaf het Midden Subboreaal (ca. 1.800 v. Chr.) 

tot de vorming van veen (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). Het 

Hollandveen is vanaf de late middeleeuwen op grote schaal ontgonnen.10

2.2 Archeologische context

Op de archeologische beleidskaart van de gemeenten Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout heeft het plangebied een hoge verwachting vanaf het neolithicum. 

Binnen een straal van 300 m rond het gebied zijn geen vindplaatsen bekend.11 Binnen 

het plangebied Sportterrein De Zilk (aan de oostzijde) heeft al wel onderzoeken 

plaatsgevonden. In 2013 is hier een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De resultaten 

van dit onderzoek hebben geleid tot een opgraving, die nog in datzelfde jaar heeft 

plaatsgevonden.12  

Tijdens het proefsleuvenonderzoek en de opgraving zijn op verschillende niveaus 

binnen het plangebied resten van bewoning, erfinrichting en landbouwactiviteit 

aangetroffen. Het gaat om drie niveaus die stratigrafisch van elkaar gescheiden 

zijn door stuifzand, vegetatiehorizonten en/of veen. Binnen de drie niveaus zijn 

vijf verschillende fasen van activiteit onderscheiden (Tabel 2.1). In totaal wordt een 

tijdspanne van de eerste helft van de midden‐bronstijd B t/m de midden‐/ late ijzertijd 

overbrugd (ca. 1.000 jaar). Fase 5 betreft de sporen uit de middeleeuwen en Nieuwe 

tijd. De aanwezige sporen en structuren lopen aan de westzijde van het Sportterrein 

door buiten het reeds opgegraven terrein. Archeologische resten uit de periode 

late bronstijd – late ijzertijd werden daarom ook in onderhavig onderzoeksgebied 

7  Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op Briels 2016.
8  Van der Valk 1992
9  Salman et al. 2011.
10  Vos 1992.
11  Schute 2007.
12  Briels in voorbereiding.
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Slootzone verwacht: het gaat om verschillende archeologische niveaus tussen ca. 0,5 

en 1,7 m + NAP (Figuur 2.1 & Tabel 2.1).13

fase aard datering diepteligging ruimtelijke verspreiding

1 akker eerste helft Midden Bronstijd B westen: 0,3 m -NAP circa 700 m² akkerareaal op de flank van de strand-
wal WP12, WP13, WP14, WP16 en WP20

oosten: 0,8 m -NAP

2 off-site sporen agrarische 
activiteiten of mogelijk erf-
inrichting

eind Midden Bronstijd B, met 
mogelijk enige door loop naar de 
Late Bronstijd

westen: 0,0 m NAP circa 625 m² op de flank van de strandwal WP16 en 
WP20

oosten: -0,8 m NAP

3 bewoning, erfin rich ting en 
-gebruik en akker

Late Bronstijd – Vroege IJzertijd, 
met de nadruk op de Late 
Bronstijd

variabel i.v.m. geologie. 
Grofweg tussen 0,4 m –
NAP en 1,2 m +NAP

circa 9.500 m² bewoningsareaal en erfinrichting 
op het duin en de flank van het duin. Circa 250 m² 
akkerareaal in het noordelijke deel van de opgra ving 
(WP21) bij een lokale depressie in het duin

4 erfinrichting en -ge bruik 
en akker

Midden/Late IJzertijd, met de 
nadruk op de Late IJzertijd

variabel i.v.m. geologie. 
Grofweg tussen 0,0 en 
1,8 m +NAP

circa 9.500 m² bewoningsareaal en erfinrichting op 
het duin. en eergetouwkrassen in WP16. 

5 agrarisch landgebruik Middeleeuwen/Nieuwe tijd variabel i.v.m. geologie. 
Grofweg tussen 1,0 en 
1,8 m +NAP

circa 9.500 m². Over het hele terrein zijn spitsporen 
uit de Middeleeuwen/ Nieuwe tijd aangetroffen. 
Sporen uit de Nieuwe tijd bevinden zich vooral in 
het Noordwesten (WP18 en WP19)

 

13  Briels 2016.

Tabel 2.1 
Overzicht van de door RAAP onderscheiden 
vindplaatsen op het Sportterrein De Zilk (bron: 
Briels in voorbereiding).
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Figuur 2.1 
Begrenzing van de door RAAP aangetroffen 
vindplaatsen op het Sportterrein De Zilk (bron: 
Briels 2014).
De in de figuur genoemde vindplaatsnum-
mers worden in het concept rapport van RAAP 
(Briels 2018) niet meer gebruikt. Vindplaats 1 
betreft de sporen uit de midden- en late ijzer-
tijd, vindplaats 2 de late bronstijd – vroege 
ijzertijd nederzettingssporen en vindplaats 
3 de akker en het mogelijk erf uit de vroege, 
midden- of late bronstijd.
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Methodiek

3.1 Doelstelling

Het doel van de opgraving is het ex situ bewaren van de archeologische waarden en 

de onderzoeksvragen uit het PvE te beantwoorden. De resultaten van het onderzoek 

zullen (in combinatie met de resultaten van de opgraving van het huidige sportterrein) 

een bijdrage leveren tot kennisvermeerdering over de bronstijd en ijzertijd in het 

Hollands duingebied.

3.2 Vraagstellingen

De onderzoeksvragen zoals deze zijn verwoord in het PvE, zijn opgesteld voor 

de opgraving van het Sportterrein. Voor de Slootzone zijn naar aanleiding van de 

resultaten van de opgraving op het Sportterrein enkele aanvullende onderzoeksvragen 

opgesteld. Deze zijn in de Nota van Wijzigingen van het PvE weergegeven met de 

toevoeging (A). Aangezien het Sportterrein door RAAP is opgegraven zullen de overige 

vraagstellingen mogelijk niet beantwoord kunnen worden op basis van de resultaten 

van de opgraving van de slootzone.

Landschap en vegetatie
1.  In welke mate is de bodem verstoord?

2.  Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het 

plangebied eruit en hoe verhouden de vindplaatsen zich in deze?

3. Wat is de relatie tussen de vindplaatsen en het omringende landschap?

4. Wat kan gezegd worden over de natuurlijke vegetatie en het cultuurlandschap in en 

rond de vindplaats? Hoe hebben deze zich ontwikkeld?

5. Zijn er landschappelijke redenen geweest voor het in gebruik nemen en beëindigen van 

het gebruik van de vindplaats? (A)

Datering
6. Wat is de datering van de vindplaats(en)?

7. Zijn er verschillende fasen in gebruik te onderscheiden?

8. Hoe lang is het complex in gebruik geweest? (A)

Nederzettingssysteem
9. Waaruit bestaan de archeologische resten die zijn aangetroffen? Van welk(e) 

vindplaatstype(n) en welke datering(en) is er sprake?

10. Wat zijn de horizontale en verticale begrenzingen, de ligging en de omvang van de 

vindplaatsen)?

11. Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de 

archeologische vondsten en sporen? Zijn er verschillen tussen verschillende delen van 

het onderzoeksgebied?

12. Welke sporen en structuren zijn aanwezig en hoe kunnen deze geïnterpreteerd en 

gedateerd worden?

13. Zijn er aanwijzingen voor verschillende bewonings- of gebruiksfasen (continuïteit?) Zo 

ja, hoe verhouden deze zich tot elkaar in ruimtelijk opzicht, in functioneel opzicht en 

met betrekking tot hun materiële cultuur?

3
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14. Wat zijn de overeenkomsten of verschillen met vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde 

archeoregio? Hieronder vallen ook waarnemingen en vondsten in de directe omgeving 

van De Zilk.

15. Is sprake van ambachtelijk gebruik van bepaalde zones van het terrein en hoe 

manifesteert zich dat in de sporen en vondsten? (A)

Voedseleconomie
16. Wat is de reconstructie van de voedseleconomie die kan worden gemaakt aan de hand 

van het zoölogisch en botanisch materiaal?

17. Wat is de relatie tussen de bewoningssporen en het omringende akkercomplex?

18. Welke gewassen zijn op de akkers geteeld?

19. Wat kan worden gezegd over de economische bestaansbasis van de nederzetting/

huisplaatsen? (A)

20. Kan de verhouding tussen veeteelt en akkerbouw worden bepaald? Zo ja, wat is de 

verhouding?(A)

21. Zijn er aanwijzingen voor jagen/verzamelen/visserij? (A)

Cultus en ideologie
22. Is er sprake van menselijke begravingen/crematiegraven? Zo ja, wat is de aard, 

oriëntatie en context (crematie/inhumatie) van de betreffende begravingen?

23. Wat is de leeftijd, geslacht en indien mogelijk pathologie van de begraven 

individu(en)?

24. Is er sprake van een grafveld of losse begravingen?

25. Indien sprake is van graf bijgiften wat zeggen deze over het begraven individu?

26. Is er sprake van rituele deposities? Zo ja, welke vondstmaterialen zijn aangetroffen? 

En wat is de aard en context van de deposities? (A)

3.3 Strategie

Voorafgaand aan de opgraving is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.14 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de vigerende versie van de KNA en 

grotendeels conform het PvE. Enkele afwijkingen ten opzichte van het PvE worden in 

deze paragraaf besproken. 

Het volledige terrein van de Slootzone is opgegraven, buiten de reeds in 2013 

opgegraven delen van de sloot (Figuur 2.1). De opgegraven zone heeft een oppervlak 

van ca. 2.743 m2. Omdat op basis van het onderzoek van RAAP twee archeologische 

niveaus werden verwacht, zijn er twee vlakken aangelegd. Daarnaast zijn er op twee 

locaties controlegaten gegraven om de eventuele aanwezigheid van een dieper 

gelegen derde niveau te controleren. Er zijn in totaal zes werkputten aangelegd; voor 

de duidelijkheid zijn de werkputten doorgenummerd vanaf de laatste put van het 

onderzoek van RAAP. Het gaat om putnummers 23 t/m 28 (Figuur 3.1). De sporen zijn 

wel opnieuw genummerd vanaf spoornummer 1.

Tussen RAAP werkput 21 en Archol werkput 25 bevindt zich een hiaat. Dit deel van 

het tracé is niet opgegraven omdat de zone bij de aanleg van een rioolbuis verstoord 

geraakt is.

Voorafgaand aan het onderzoek was besloten dat het ophogingspakket tot ca. 50 

cm boven het aan te leggen archeologische vlak onder archeologische begeleiding 

afgegraven zou worden. In de praktijk bleek dit echter weinig tijdswinst op te leveren, 

omdat het archeologische niveau in een recent verleden al grotendeels is afgetopt 

14  Briels 2014.
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Figuur 3.1 
Puttenkaart van vlak 1, inclusief de werkput-
ten van het proefsleuvenonderzoek en de 
opgraving van RAAP.
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en daardoor vrijwel reeds aan het oppervlakte lag. Er is daarom direct gestart met de 

aanleg van het archeologische vlak, zonder vooraf bovengrond af te graven.

3.4 Methodiek 

De aanleg van het vlak is uitgevoerd door een graafmachine met gladde bak, bestuurd 

door een kraanmachinist van het bedrijf AW Groep. De grond is direct afgevoerd 

met een laadwagen. De werkputten zijn laagsgewijs verdiept tot op het eerste 

sporenniveau in de top van het duin (vlak 1): direct onder een A‐horizont/cultuur (zie 

sporen in bijlage I) . De putaanleg is met de metaaldetector begeleid. Bij het verdiepen 

zijn vondsten verzameld per bodemlaag en per vak van 5 x 5 m (bijlage II). Vondsten 

uit sporen zijn per spoor en vulling verzameld. Na aanleg is het archeologisch vlak 

gefotografeerd en digitaal ingetekend. Daarnaast zijn in elke werkput de putranden, 

vlakhoogten en de profielen ingemeten. Alle metingen zijn met een GPS Rover in 

het landelijke coördinatensysteem uitgevoerd. Hierna zijn alle sporen gecoupeerd, 

gedocumenteerd, eventueel bemonsterd (bijlage III) en afgewerkt voordat er verder is 

verdiept: naar het verwachte tweede sporenniveau, dieper in de duintop (vlak 2). 

Vanaf vlak 2 zijn aanvullend negen boringen gezet tot 1,70 m diep (onder vlak 2) om 

te controleren of er nog een derde archeologisch niveau aanwezig was in de vorm van 

een vegetatiehorizont of archeologische vondsten (Figuur 3.2). Op twee plaatsen is 

een bruine gelaagdheid aangeboord (profiel 3 en boring 9); hier is ter controle nog een 

derde vlak aangelegd. 

Dwars op de put zijn in totaal drie dwarsprofielen (P1 t/m P3) aangelegd, min of meer 

in het verlengde van de profielen uit het proefsleuvenonderzoek van RAAP . Dit 

aantal wijkt af van de vier voorgeschreven profielen uit het PvE. Het uiterste zuidelijke 

dwarsprofiel kon niet gezet worden, omdat hier een waterafvoerbuis van de provinciale 

weg N206 dwars op de werkput bleek te liggen. Bij de aanleg van deze rioolbuis 

is een grote zone diep omgezet. Het bodemprofiel bleek hier dan ook instabiel en 

verstoord.15 Twee profielen zijn analoog op watervast A0‐millimeterfolie op schaal 1:20 

getekend; het meest noordelijke profiel is digitaal in het boorprogramma Deborah 

beschreven (bijlage IV). 

In aanvulling hierop zijn aan de noordwestzijde van de werkputten profielkolommen 

(elk ca. 1 m breed) beschreven in Deborah (vanaf P101).16 De profielen liggen 

met wisselende onderlinge afstanden uit elkaar, omdat ook de verandering in 

bodemopbouw op onregelmatige afstanden is waargenomen. Alle profielen zijn zowel 

met als zonder ingekraste lijnen (interpretatielijnen) gefotografeerd. 

In het veld is gewerkt met een veldcomputer (Getac) voor het invoeren van de 

sporen tijdens de aanleg (put, vlak, spoor, type, structuur en vulling). Alle sporen zijn 

gecoupeerd en gedocumenteerd. De meeste coupes zijn 1:10 getekend, alle sporen 

zijn gefotografeerd en afgewerkt. Vondsten uit sporen zijn per spoor en per vulling 

verzameld. 

Een aantal grondsporen is bemonsterd met het oog op archeobotanisch onderzoek 

(bijlage III). Het gaat vooral om humeuze en houtskoolrijke sporen: sporen met de 

grootste kans op de conservering van macroresten van wilde planten en gewassen. 

Daarnaast zijn er twee profielen (verticaal) bemonsterd met een pollenbak van 50 x 

15 x 10 cm met het oog op eventueel micromorfologisch onderzoek en 14C‐datering 

15  Het achterwege blijven van het vierde profiel is tijdens het veldwerk overlegd met het 
bevoegd gezag en akkoord bevonden.

16  Profiel 101-111.
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Figuur 3.2 
Puttenkaart van vlak 2 (lichtgrijs) en vlak 3 
(donkergrijs) met de ligging van de profielen 
(P) en de boorpunten (BOR, in rood incl. boor-
diepte in m NAP). 
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Figuur 3.3 
Profiel 1 met bodemopbouw en twee pollen-
bakken: monster v.38 links en v.39 rechts

Figuur 3.4 
Profiel 3 (midden) met pvc-buis: monster v.75.



Slootzone Sportterrein De zilk    21

van twee  A‐horizonten in de top van het duin : v.38 en v.39 (Figuur 3.3) . Tevens zijn 

drie pvc‐buizen (horizontaal) geslagen in enkele bodemlagen van de duintop en in een 

(lokaal bewaarde) afdekkende schone laag duinzand geslagen om de jongste duin‐ en 

bodemvorming te dateren (OSL‐onderzoek) (Figuur 3.4 en Figuur 3.5) . Geen van de 

monsters is uiteindelijk onderzocht. In het evaluatierapport wordt wel de waardering 

en analyse van een deel van de monsters genoemd, maar gedurende het proces van 

uitwerking is in overleg met RAAP en het bevoegd gezag besloten om toch af te zien 

van dit onderzoek. Het conserveringsgehalte van het oude duinlandschap en het aantal 

archeologische resten dat is aangetroffen bij de Slootzone, zijn namelijk beduidend 

lager dan in het aangrenzende onderzoeksgebied Sportterrein. Daarbij heeft RAAP een 

uitgebreide selectie monsters geselecteerd voor onderzoek, wat voldoende leek om 

inzicht te krijgen in het natuurlijke landschap en de voedseleconomie in de midden‐/ 

late ijzertijd.

 

 

Figuur 3.5 
Profiel 111 met bodemopbouw en twee pvc-
buizen: monster v.76 boven en v.77 onder.
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Landschappelijke resultaten

Y. Razcynski-Henk & J. van der Leije

4.1 Geomorfologie en bodemopbouw

Het onderzoeksgebied bevindt zich op de noordwestelijke flank en deels op de top 

van het noordoost‐zuidwest georiënteerde duin. In de meest zuidwestelijke hoek 

van het terrein loopt de flank van het duin vrij steil af richting de strandvlakte (Figuur 

4.1). Richting het noorden en oosten heeft de flank een vrij flauwe helling. Binnen het 

onderzochte terrein zijn er geen aanwijzingen voor een veenpakket, zoals deze tijdens 

het onderzoek van RAAP op de oostelijke flank van het duin werd aangetroffen.

Aan de hand van de gedocumenteerde profielkolommen kan de bodemopbouw als 

volgt worden beschreven:

Het moedermateriaal aan de basis bestaat uit zeer fijn, goed gesorteerd, kalkloos zand 

(C‐horizont, S5040 en Laag 1 bovenin). Het betreft duinzand dat ter plaatse door de 

wind is afgezet. Bovenin dit zand is een cultuurlaag of bodem (A‐horizont) gevormd 
N2
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Figuur 4.1 
Vlakhoogtekaart van vlak 1 in de top van het 
duin.
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die bestaat uit grijs tot donkergrijs, matig tot sterk humeus zand. De overgang van 

de C‐ naar de A‐horizont is als Laag 11 benoemd. In de A‐horizont zijn twee sublagen 

onderscheiden (S5020 en S5030, Figuur 4.2). Deze zijn op natuurlijke wijze gevormd 

door humusaanrijking als gevolg van de decompositie van plantaardig materiaal, 

waarna ze door antropogene activiteiten (bijvoorbeeld ploegen met een eergetouw) 

zijn omgewerkt. Aan de basis van de onderste sublaag S5020 is een lichtgrijze laag 

ontstaan die kan worden geïnterpreteerd als E‐horizont: een uitspoelingslaag die 

ontstaan onder invloed van (humus)zuren die met regen‐ en grondwater mee naar 

beneden worden verplaatst. Bij goed ontwikkelde bodems vormt zich onder de 

E‐horizont een B‐horizont: het niveau waarop de uitgespoelde mineralen en andere 

deeltjes afgezet worden. Deze ontbreekt in het plangebied. Hier en daar zijn in het 

duin wel kleine lokale depressies of duinpannetjes aanwezig; hier zijn wat dikkere 

humeuze bodemhorizonten tot ontwikkeling gekomen (Figuur 5.1).

De stapeling van bodem/cultuurlagen is het gevolg van verschillende fasen van 

bodemvorming, waarna als gevolg van nieuwe verstuivingen meer zand afgezet 

wordt. Uit het feit dat deze bodems (vrijwel) op elkaar liggen kan worden afgeleid 

dat de hoeveelheid zand die als gevolg van de verstuivingen gedeponeerd is (in het 

plangebied) gering is geweest. De bodem die bestaat uit S5020 en S5030 is in grote 

delen van het plangebied te volgen. Als gevolg van de aanleg van de N206, die net 

ten westen van het plangebied ligt, is de bovengrond echter vrij ernstig verstoord. De 

verstoringen reiken tot net boven en plaatsen in of zelfs onder deze bodems. In het 

centrale deel van het onderzoeksgebied heeft zich oorspronkelijk het hoogste deel van 

het landschap bevonden (Figuur 4.1). Hier is de bodem in het duin geheel verdwenen.

Op basis van het vondstmateriaal uit de cultuurlaag S5030 en uit de archeologische 

sporen direct onder deze bodem wordt deze in de tweede helft van de midden‐ijzertijd 

of begin van de late ijzertijd gedateerd. Op basis van de diepteligging en de datering 

van het vondstmateriaal lijkt de in Slootzone aangetroffen cultuurlaag te relateren 

aan de bovenste cultuurlaag te Sportterrein. De dieperliggende, oudere cultuurlagen, 

zijn bij de Slootzone niet aangetroffen. Op basis van de beschikbare gegevens van 

RAAP lijken deze lagen echter ook langs de noordwestelijke kant van de vindplaats 

Sportterrein niet meer aanwezig te zijn. In het midden van de Archol‐opgraving is in 

profiel overigens wel een dunne vegetatiehorizont (ca. 4‐5 cm dik) op ca. 20 cm diepte 

onder de voornoemde cultuurlaag (S5030) uit de midden/late ijzertijd aangetroffen. 

Deze dunne horizont is slechts over een lengte van 5 m in profiel 3 waargenomen 

(Figuur 3.5). Aangezien de vegetatiehorizont mogelijk verband hield met een 

ouder loopvlak of een cultuurlaag (bv. uit de bronstijd)  is direct onder deze dunne 

vegetatiehorizont nog  een extra vlak aangelegd (vlak 3, Figuur 3.2 ).Hierbij zijn echter 

geen sporen, vondsten of andere indicatoren van bewoning gevonden. Vermoedelijk 

gaat het om lokale bodemvorming.  

De aangetroffen bodems zullen zich oorspronkelijk niet in de top van de 

duinafzettingen hebben bevonden. In enkele profielen (Figuur 4.3) is een pakket 

onverstoord duinzand aangetroffen dat S5020 afdekt (Laag 1). Deze jongere 

afzettingen zijn als gevolg van de werkzaamheden echter vrijwel volledig verstoord 

en alleen lokaal in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied waargenomen. 

De verstoorde en deels opgebrachte grond waaruit het bovenste deel van het 

bodemprofiel bestaat heeft een dikte tussen 0,5 en 1 m (S5010). Onderin het pakket 

zijn op sommige plekken veenbrokken aanwezig: vermoedelijk brokken die uit de 

ondergrond zijn opgespit bij de aanleg van de N206 en vervolgens op het terrein zijn 

gedeponeerd (voorafgaand aan de ophoging). Het maaiveld bevindt zich rond 2,5 – 2,8 

m + NAP.
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Figuur 4.2 
Profiel  in het zuidoostelijk deel van het 
onderzoeksgebied met een voor het onder-
zoeksgebied representatieve bodemopbouw 
(zuidzijde put 23).

Figuur 4.3 
Profiel 103 in het noordoostelijk deel van 
het onderzoeksgebied waar nog een pakket 
onverstoord duinzand aanwezig is boven 
bodemlaag S5020.
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Vlak 1 is aangelegd direct onder de bodem S5030, in de top van S5040. Bijna 

alle aangetroffen sporen zijn in dit vlak waargenomen. Het sporencluster in het 

noordoosten bevindt zich rond 1,1 – 1,2 m + NAP. In het zuidwestelijke cluster bevinden 

de sporen zich rond 1,5 – 1,6 m + NAP. Tijdens het verdiepen naar vlak 2 bleek al snel 

dat zich onder S5030 geen oudere cultuurlagen aanwezig waren. Het tweede vlak is 

daarom aangelegd tussen ‐0,1 en + 0,5 m NAP en heeft vooral als controlevlak van het 

bovenste sporenniveau gediend. 

Laagnummer Beschrijving

S5000 bouwvoor

S5010 moderne ophogingslaag

Laag 1 C-horizont in duinzand

S5020 A-horizont in duinzand

S5025 E-horizont in duinzand

S5030 A-horizont/ cultuurlaag in duinzand

Laag 11 AC-horizont (overgang van cultuurlaag naar onderliggende C-horizont)

S5040 C-horizont in duinzand

4.2 Relatie tot onderzoeksgebied Sportterrein

In grote lijnen is de landschappelijke situatie in Slootzone vergelijkbaar met de 

situatie op het Sportterrein: de vindplaats bevindt zich op de flank van een noordoost‐

zuidwest georiënteerd duin. Het hoogste deel van het duin bevindt zich centraal in 

het onderzoeksgebied, richting het noordoosten en zuidwesten loopt het reliëf naar 

beneden toe af. 

Tijdens het onderzoek van RAAP zijn er drie niveaus met vegetatiehorizonten en 

archeologische resten aangetroffen. Tijdens het onderzoek van Archol is alleen het 

bovenste van deze drie niveaus aangetroffen: een cultuur‐ of vondstlaag (S5030) met 

daaronder grondsporen uit de tweede helft van de midden‐ijzertijd of begin van de late 

ijzertijd. Op het hoogste deel van het landschap, centraal in het onderzoeksgebied is 

dit niveau door modern landgebruik en aftopping van het oorspronkelijke landschap 

niet meer aanwezig. De oudere archeologische niveaus zijn op het hoogste deel 

Figuur 4.4 
Profiel 2 met bodemopbouw van de ver-
stoorde duintop.

Tabel 4.1 
Overzicht van de aangetroffen landschap-
pelijke eenheden en de gebruikte laagnum-
mers.
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van het duin niet aanwezig, deze bevinden zich alleen op de lager gelegen flanken, 

waar de verschillende niveaus door lagen stuifzand van elkaar gescheiden zijn. Uit de 

resultaten van RAAP blijkt dat de archeologische niveaus uit de bronstijd en uit de late 

bronstijd – vroege ijzertijd met name aanwezig zijn in het zuidoostelijk deel van het 

onderzoeksgebied. Richting het noordoosten en dus richting het onderzoeksgebied 

Slootzone wordt de spreiding van vondsten en sporen dunner om binnen de grenzen 

van de Slootzone geheel te verdwijnen.
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Sporen en structuren uit de ijzertijd

5.1 Inleiding

Het onderzoek heeft in totaal 92 sporen opgeleverd. De meeste sporen zijn te 

interpreteren als nederzettingssporen, daarnaast zijn er enkele natuurlijke sporen (dier‐ 

en wortelgangen) en enkele recente verstoringen aangetroffen. Vier lokale depressies 

in het duinlandschap hebben ook een spoornummer gekregen (Tabel 5.1).

De antropogene sporen zijn grijs, soms bruingrijs van kleur en over het algemeen licht 

tot matig humeus. Sommige sporen hebben een donkerdere kleur, wat veroorzaakt is 

door de aanwezigheid van houtskool in de vulling. 

spoortype aantal totaal

antropogeen greppel 4

kuil 7

haardkuil 1

paalspoor 56

recente verstoring 4

72

natuurlijk natuurlijke verstoring 16

depressie 4

20

totaal 92

5.2 Verspreiding

Alle aangetroffen sporen bevinden zich op één niveau: onder de cultuurlaag 

S5030, in de top van de C‐horizont S5040. Bijna alle sporen zijn dan ook in vlak 1 

gedocumenteerd. Omdat sommige sporen een nazak hadden, die opgevuld was 

met stuifzand, waren deze soms niet van het omringende duinzand (S5040) te 

onderscheiden. Enkele sporen zijn daarom pas herkend bij het verdiepen naar vlak 2. 

Stratigrafisch gezien zijn deze sporen echter te relateren aan de sporen van vlak 1.

Bijna alle sporen bevinden zich binnen twee clusters: een cluster in het noordoosten 

van het terrein en een cluster in het zuidwesten van het terrein. De clusters zijn 

gescheiden door een ca. 130 m brede zone waarin nauwelijks sporen zijn aangetroffen 

(Figuur 5.1). Het centrale deel van het duin was oorspronkelijk het hoogst gelegen deel 

van het duin binnen het plangebied. Door aftopping van de bodem is de cultuurlaag 

(S5030) en een deel van C‐horizont van duintop (S5040) eronder verdwenen. Dit 

verklaart het nagenoeg ontbreken van sporen in dit deel van het onderzoeksgebied. 

Waarschijnlijk hebben de nederzettingssporen zich oorspronkelijk ook op de top van 

het duin bevonden.

5.3 Noordelijke cluster

De sporen van het noordelijke cluster liggen in de werkputten 25, 26 en het noordelijke 

deel van werkput 24. De aangetroffen sporen betreffen twee greppels, twee kuilen 

en 18 paalsporen. In de paalsporen is één structuur herkend: een noordoost‐zuidwest 

georiënteerd bijgebouw (structuur 1, Figuur 5.2). De eenbeukige structuur is ca. 4,4 

m lang en 1,5 m breed. De noordelijke rij paalsporen bestaat uit zes paalsporen en de 

zuidelijke rij uit vijf paalsporen (Figuur 5.3). De oorspronkelijke palen van de meeste 

sporen uit de twee rijen lijken tegenover elkaar geplaatst te zijn: in dat geval vormen ze 

5

Tabel 5.1
Overzicht van de aangetroffen spoortype.
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Figuur 5.1 
Spoortypekaart, met in lichtgrijze belijning de 
sporenkaart van het onderzoek van RAAP op 
het sportterrein.
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de gepaarde dragers van de twee lange wanden. Het meest noordelijke staanderpaar 

staat met een tussenafstand van 1,1 m wat dichter op elkaar dan de andere 

staanderparen. Deze staanders maken mogelijk deel uit van een ingangspartij. Het 

ontbreken van één van de paalsporen uit de zuidelijke rij zou ook op de locatie van een 

ingang kunnen wijzen. Waarschijnlijker is echter dat hier één van de staanderparen net 

iets minder diep is ingegraven en daardoor niet bewaard is gebleven. De gemiddelde 

spoordiepte bedraagt 15 cm. In de paalsporen kon geen onderscheid worden gemaakt 

in paalkern en insteek, maar ook zijn er geen duidelijke uitgraafkuilen waargenomen. 

Het is daarom niet duidelijk of de palen na de gebruiksfase van het bijgebouw zijn 

verwijderd.

Het kleine cluster paalsporen 9 m ten zuiden van het bijgebouw maakt deel uit van een 

sporencluster in het door RAAP onderzochte Sportterrein (Figuur 5.3).17

De twee kuilen (S36 en S37) direct ten noorden van deze kleine cluster liggen half 

onder een recente verstoring. De kuilen zijn beide ondiep, respectievelijk 29 en 17 

cm. De opvulling bestaat uit grijs, ingestoven zand. In de sporen zijn geen vondsten 

aangetroffen die op de functie van de kuilen zouden kunnen wijzen. 

In het zuiden van de noordelijke cluster bevinden zich ten slotte twee smalle ondiepe 

greppeltjes (S28 en S29), beide ca. 20 cm breed en 15 cm diep. Greppel S29 is over een 

lengte van 23 m waargenomen en volgt de contouren van het duin. S28 ligt hier haaks 

op. De greppels dienden waarschijnlijk als perceelsscheiding of voor de afwatering.

17  In Briels 2016 beschreven als structuur 16.

Figuur 5.2 
Bijgebouw in het noordelijke sporencluster. 
Foto richting het noordoosten. 
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Figuur 5.3 
Sporen van het noordelijke cluster. In licht-
blauw de ligging van de structuren weerge-
geven.
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Figuur 5.4 
Sporen van het zuidelijke cluster. In lichtblauw 
is de ligging van de bijgebouwen weerge-
geven.
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5.4 Zuidelijke cluster

Het zuidelijke sporencluster bevindt zich in put 27 en het zuidelijke deel van put 23. 

De sporen betreffen 33 paalsporen, vier kuilen en een greppel. De meeste paalsporen 

lijken deel uit te maken van twee bijgebouwen: structuren 2 en 3. Beide bijgebouwen 

hebben, net als de structuur in het noordelijke cluster, een noordoost – zuidwest 

oriëntatie. Het patroon van de paalsporen en de daaruit af te leiden constructie van de 

bijgebouwen is echter veel minder regelmatig dan die van structuur 1 (Figuur 5.4).

Structuur 2 betreft een waarschijnlijk tweebeukige constructie van 7,6 x 3,6 m; de 

spoordiepte bedraagt gemiddeld 27 cm. In de meeste paalsporen was maar één vulling 

te herkennen. Hieruit kon niet worden opgemaakt of de palen na gebruik van het 

bijgebouw verwijderd zijn. Eén uitzondering hierop geldt voor van spoor 17;  in dit 

spoor was onderin nog het restant van een houten paal aanwezig (Figuur 5.5). 

Uit een groot deel van de sporen zijn één of enkele fragmenten aardewerk verzameld. 

Daarnaast is er uit één van de sporen een klein fragment menselijk bot verzameld. 

(S10).

Structuur 3 ligt ca. 10 m ten zuidwesten van structuur 2. Dit bijgebouw meet 9,9 x 4,5 

m en lijkt ook tweebeukig. De sporen zijn gemiddeld 18 cm diep en hebben één vulling. 

Uit één van de sporen zijn vier scherven aardewerk verzameld (S74).

Ter hoogte van structuur 3 zijn drie houtskoolrijke kuilen aangetroffen (S68, S69 en 

S71, Figuur 5.6). Alle drie de sporen hebben een langwerpige, rechthoekige vorm; de 

grootste van de drie meet 300 x 80 cm. De sporen zijn enkele centimeters diep en 

hebben een vlakke bodem. Er is geen vondstmateriaal aangetroffen in de kuilen. Op 

basis van de houtskoolrijke vulling waren de sporen in eerste instantie als haardkuil 

geïnterpreteerd. De verspreiding van het houtskool door de hele opvulling van de 

kuilen wijst er echter op dat de kuilen waarschijnlijk niet zijn gebruikt om ter plekke 

Figuur 5.5 
Doorsnede van één van de paalsporen van 
structuur 2, spoor 17, waarin nog het restant 
van een houten paal aanwezig is.



Slootzone Sportterrein De zilk    35

vuur te stoken; eerder lijkt het houtskool secundair in de kuilen gedumpt te zijn.

Ook ten zuiden van structuur 3 bevindt zich een kuil (S77). Het betreft een klein spoor 

van 45 cm doorsnede en 22 cm diep. De vulling van de kuil is grijs tot donkergrijs en 

licht humeus. Tijdens het couperen zijn er twee aardewerk scherven in aangetroffen. 

De functie van de kuil is onbekend.

Een greppel in het oostelijk deel van het onderzoeksterrein ligt haaks op de 

lengterichting van het duin en lijkt een afwateringsgreppel te betreffen (S61). De 

greppel loopt door op het door RAAP onderzochte terrein en is door RAAP als S156 

gedocumenteerd.

5.5 Top van het duin

In het centrale deel van het onderzoeksgebied, op de top van het duin zijn zoals in 

paragraaf 5.2 reeds benoemd, weinig sporen aangetroffen. Het ontbreken van sporen 

wordt gerelateerd aan de aftopping of egalisatie van de het bovenste deel van de 

duinafzettingen. Op de top van het duin zijn twee lokale, humeuze depressies of 

duindellen aangetroffen. Omdat deze van nature wat lager gelegen waren, is aan de 

rand van de zuidelijke depressie wel een haardkuil bewaard gebleven. De relatief lage 

ligging van de andere depressie in het midden van de opgraving is benut als locatie 

voor een waterkuil (Figuur 5.1).

De waterkuil (S56) is aangetroffen in het westprofiel van de werkput 24 (Figuur 5.7). 

Onderin de 64 cm diepe kuil  bevindt zich een gelaagde lichtbruine met grijze vulling 

(vulling 4). Gezien de relatief ‘schone’ opvulling lijkt dit deel van de kuil al vrij kort na 

Figuur 5.6 
Doorsnede van kuil S71 in het zuidelijke 
sporencluster.

1 3

2

4

Figuur 5.7 
Doorsnede van waterkuil S56.
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de aanleg dicht geraakt te zijn. Hierboven bevindt zich een homogeen grijze vulling 

(vulling 3). Om de gebruiksfase van de kuil te verlengen is deze eenmaal opnieuw 

uitgegraven. Gezien de humeuze, donkergrijze opvulling onderin deze jongere fase 

(vulling 2) heeft de kuil vervolgens een tijd open gelegen. Hierdoor organisch materiaal 

op de bodem van de kuil kon accumuleren. Het bovenste deel van de waterkuil (vulling 

1) ten slotte, is dicht gestoven met lichtgrijs duinzand.

Van de haardkuil op de duintop (S24) zijn alleen de onderste 10 cm bewaard gebleven. 

In het vlak heeft de kuil nog een omvang van ca. 75 cm. Zoals kenmerkend is voor 

haardkuilen, is het spoor donkergrijs tot zwart door het aanwezige houtskoolstof in de 

vulling.
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Vondstmateriaal

6.1 Inleiding

Het onderzoek heeft 765 vondsten opgeleverd. De meeste vondsten (538 stuks) zijn 

afkomstig uit de cultuurlaag (S5030) die het sporenvlak (vlak 1) afdekt: ze zijn bij 

de vlakaanleg hoofdzakelijk ter hoogte van de twee sporenclusters verzameld. De 

overige vondsten (227 stuks) zijn uit de grondsporen afkomstig. Het vondstmateriaal 

uit beide contexten bestaat uit prehistorisch handgevormd aardewerk (N= 746), bot 

(N=1), houtskool (N=6), steen (N=11)  en hout (N=1). Tijdens de evaluatiefase zijn alle 

vondsten gewaardeerd. Op basis van de resultaten van de waardering is besloten het 

botmateriaal, het hout en houtskool niet voor verdere analyse in aanmerking te laten 

komen vanwege de lage informatiewaarde. 

6.2 Prehistorisch handgevormd aardewerk

L. Meurkens

6.2.1 Inleiding en werkwijze

Het complex van in totaal 765 vondsten bestaat voor 97,5% uit aardewerk: 746 

scherven handgevormd aardewerk. Voorafgaand aan de analyse is eerst een 

waardering uitgevoerd, waarbij is gekeken in hoeverre diagnostisch materiaal van 

het complex in aanmerking komt voor datering. Daarbij is hoofdzakelijk gelet op de 

mogelijkheid om scherven tot bepaalde potvormen te reconstrueren, de aanwezigheid 

van versiering en van bepaalde diagnostische randvormen.

Op basis van de waardering bleek een groot deel van het materiaal maar weinig 

diagnostische kenmerken te bezitten. Zo bleek het aardewerk uit de cultuurlaag 

S5030 (N= 528)  sterk gefragmenteerd (groot aantal stuks gruis). Ook was veel van 

het aardewerk verweerd, waardoor de afwerking in niet alle gevallen duidelijk was 

en eventuele versiering verdwenen kan zijn. Het materiaal uit de grondsporen (N= 

218) was beter geconserveerd. De  sporen met de best bewaarde scherven  zijn 

geselecteerd voor analyse: in totaal scherven. Ook binnen deze contexten is echter 

gruis vertegenwoordigd: van de 171 zijn  er 61 gruis. Fragmenten die als gruis 

geclassificeerd (N=61) zijn, zijn over het algemeen kleiner dan 1 cm2 waarbij één of 

beide originele oppervlakken verdwenen zijn. Na eliminatie van dit gruis kwam het 

totaal van de te analyseren selectie aardewerk uit op 110 stuks. 

Het belangrijkste doel van de analyse is de datering van het complex. Hiertoe zijn de 

geselecteerde scherven (N=110) uit de spoorcontexten bekeken en ingevoerd in een 

Access‐database. Het aardewerk oogt relatief uniform en is daarom behandeld als 

één chronologisch gelijktijdig complex. Bij het beschrijven van het complex is gelet op 

de technologische en typologische kenmerken die door Van Heeringen gebruikt zijn 

in zijn beschrijving van aardewerkcomplexen uit West‐Nederland.18 De 110 scherven 

zijn beschreven per volgnummer. Het voordeel daarbij is dat meerdere vergelijkbare 

scherven (bijvoorbeeld vijf onversierde ruwwandige scherven) in één keer beschreven 

kunnen worden. Per volgnummer is het aantal rand‐, wand‐ en bodemscherven geteld 

en is het gewicht bepaald.19 Vervolgens zijn per scherf de eigenschappen genoteerd 

18  Van Heeringen 1992
19  Passende scherven met recente breuken zijn als 1 exemplaar geteld.

6
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zoals beschreven in Tabel 6.1. De determinatietabel van het aardewerk is bijgevoegd 

in bijlage V. Om tot een datering te komen, zijn de technologische en typologische 

kenmerken van het complex zoals berekend in Tabel 6.2 vergeleken met de kenmerken 

van andere complexen ijzertijdaardewerk uit West‐Nederland zoals beschreven door 

Van Heeringen.20

Tijdens de bespreking van de analyseresultaten zal het materiaal uit de cultuurlaag 

soms ook zijdelings ter sprake komen. Het gaat hierbij om diagnostische stukken die 

bij de waardering al herkend zijn: zo zijn randscherven met versiering tijdens deze 

waardering geteld.

eigenschap beschrijving

afwerking beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde

dikteklasse dikte van de scherf/ scherven in klassen van 2 mm

insluitsels in principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten 
mageringsmateriaal zijn deze beschreven onder overig

opbouw beschrijving van de potvorm

versiering beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie van de versiering (indien te achterhalen)

bakwijze beschrijving van het bakmilieu

datering begin- en einddatering

  N %

totaal scherven 110  100

   

mageringsmateriaal 110 100

steengruis 2 2

zand 6 5

zand en potgruis 0 0

potgruis 55 50

potgruis en organisch 9 8

organisch 17 16

niet zichtbaar /overig 21 19

   

afwerking buitenzijde 110 100

glad/gepolijst 10 9

ruw 90 82

besmeten 8 7

onduidelijk 2 2

   

potvorm 4 100

open 1 25

gesloten met hals 3 75

gesloten zonder hals 0 0

gesloten onbepaald 0 0

   

randversieringsfrequentie 4 100

versierd 2 50

onversierd 2 50

   

wandversieringsfrequentie 100 100

versierd 41 41

onversierd 59 59

   

wandversieringstechniek 42

nagel-/vingertopindrukken 18 43

kalenderberg(-achtig) 0 0

spatelindrukken 1 2

kamstreek 7 17

stafband (on)versierd 0 0

groeven 16 38

ribbels 0 0

overig 0 0

20  Van Heeringen 1992

Tabel 6.1 
Beschreven eigenschappen van het hand-
gevormd aardewerk.

Tabel 6.2 
Technologische en typologische kenmerken 
van het aardewerk uit De Zilk.
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6.2.2 Verspreiding van het aardewerk uit de vondstlaag

Het merendeel van het aardewerk is verzameld uit de cultuurlaag (S5030): 528 stuks/ 

2.537 g van de in totaal 746 scherven/ 4.488 g. Figuur 6.1 geeft de verspreiding van 

het aardewerk in de cultuurlaag weer. Het ontbreken van aardewerk in het centrale 

deel van het onderzoeksgebied hangt samen met het ontbreken van de cultuurlaag 

in dit deel van het terrein. Veruit de hoogste concentratie aardewerk is aangetroffen 

ter hoogte van het zuidelijke sporencluster. Daarnaast zijn er ook kleine concentraties 

scherven gevonden ter hoogte van het noordelijke cluster sporen en ter hoogte van de 

lokale, natuurlijke laagtes in het duinlandschap.

6.2.3 Resultaten

In totaal zijn 171 scherven uit de grondsporen beschreven, waarvan er 61 

geclassificeerd zijn als gruis. Het materiaal is redelijk geconserveerd, hoewel ook een 

deel van het materiaal uit de sporen verweerd is. Hierdoor is in een aantal gevallen 

de precieze manier van afwerken onduidelijk. Mogelijk is het aandeel ruwwandig 

aardewerk hierdoor te hoog gescoord. Indien met het gruis buiten beschouwing laat, 

komen 110 scherven in aanmerking voor een nadere analyse. De technologische en 

typologische kenmerken van dit complex staan omschreven in Tabel 6.2.
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Figuur 6.1 
Verspreiding van het prehistorisch hand-
gevormd aardewerk uit de vondstlaag S5030.
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  N %

totaal scherven 110  

   

mageringsmateriaal 110

steengruis 2 2

zand 6 5

zand en potgruis 0 0

potgruis 55 50

potgruis en organisch 9 8

organisch 17 16

niet zichtbaar /overig 21 19

   

afwerking buitenzijde 110

glad/gepolijst 10 9

ruw 90 82

besmeten 8 7

onduidelijk 2 2

   

potvorm 4

open 1 25

gesloten met hals 3 75

gesloten zonder hals 0 0

gesloten onbepaald 0 0

   

randversieringsfrequentie 4

versierd 2 50

onversierd 2 50

   

wandversieringsfrequentie 100

versierd 42 42

onversierd 58 58

   

wandversieringstechniek 42

nagel-/vingertopindrukken 18 43

kalenderberg(-achtig) 0 0

spatelindrukken 1 2

kamstreek 7 17

stafband (on)versierd 0 0

groeven 16 38

ribbels 0 0

overig 0 0

Technologische en typologische kenmerken van het handgevormde 
aardewerk
Het aardewerk heeft een beige tot bruin gekleurd oppervlak. De kern is over het 

algemeen donkergrijs tot zwart gekleurd. Het grootste deel (N=105) van de 110 

scherven heeft een dikte tussen 7 en 12 mm, waarbij de wanddikte tussen 9 en 10 mm 

het grootste aandeel heeft (55%). De gemiddelde wanddikte van alle determineerbare 

scherven (N=110) bedraagt 9,31 mm. Het mageringsmateriaal was in veel gevallen 

maar moeilijk te determineren. In bijna 20% van de gevallen kon het gebruikte 

mageringsmateriaal niet worden vastgesteld. Waar determinatie wel mogelijk was, 

gaat het vooral om potgruis (55%), organisch materiaal (8%) of een combinatie van 

beiden (16%). Als organisch materiaal lijkt hoofdzakelijk gebruik gemaakt te zijn van 

grasachtig materiaal. Twee scherven (v.28) vielen op door magering met relatief grof 

kwartsgruis (grootte van de individuele mageringspartikels 1‐2 mm). Dit zijn de enige 

twee scherven van mineraal verschraald aardewerk in het complex. Aangezien dit 

mageringsmateriaal na de vroege ijzertijd in principe niet meer voorkomt, gaat het hier 

vermoedelijk om ouder opgespit materiaal dat in de sporen terecht gekomen is. 

Tabel 6.2 
Technologische en typologische kenmerken 
van het aardewerk uit De  Zilk – Slootzone. 
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Het aardewerk is hoofdzakelijk ruwwandig (82% van de 11o). Door de al voornoemde 

verwering van het aardewerk kan dit percentage ruwwandig iets te hoog uitvallen ten 

koste van het aandeel gladwandig/gepolijst aardewerk (11%). Een klein deel van het 

aardewerk (7%) is geruwd door middel van besmijting, waarbij vóór het bakken een 

klodderige kleipap aangebracht wordt op de buitenkant van het aardewerk. Het is een 

techniek van afwerken die vooral in de ijzertijd voorkomt, maar zijn oorsprong vindt in 

de late bronstijd. In de vroege periode is er echter wel sprake van een fijnere besmijting 

dan in de ijzertijd, wanneer deze zeer grof kan zijn.21 Ook wanneer de scherven uit de 

afdekkende lagen worden meegerekend, is het aandeel scherven met een besmeten 

oppervlak laag (4%, 10 besmeten scherven op een totaal van 228 wandscherven).

Bij de vier scherven waarvan de potvorm gereconstrueerd kon worden, domineren 

gesloten vormen met hals (N=3). Deze variëren van (slap) S‐vormige profielen (Figuur 

6.2, v.15) tot potten met een relatief bolle buik en korte hals (Figuur 6.2, v.16.5 en v.1). 

De halzen zijn over het algemeen kort (< 2 cm). Er is één open vorm aanwezig in de 

vorm van een geprofileerde kom of schaal (Figuur 6.2, v.35). 

Het complex van 110 scherven bevat slechts 2 randscherven. Randversiering 

bestaat voor zover nog herkenbaar uitsluitend uit vingertop‐ en nagelindrukken. 

Het percentage randversierde scherven uit de sporen bedraagt 50% (N=2). Als de 

randscherven uit de afdekkende lagen ook meegenomen worden dan bedraagt het 

percentage 25% (in totaal 16 randscherven, waarvan vier versierd). In één geval is 

sprake van een golf‐achtige rand. Bij alle versierde randscherven bevindt de versiering 

zich aan de buitenzijde van de rand. 

Onder de 110 scherven zijn 100 wandscherven vertegenwoordigd.  Hiervan vertoont 

42 % (N=42) versiering. Uitgaande van het totaal van de versierde scherven (N= 42, 

100%) zijn de drie belangrijkste versieringsmotieven: vingertop‐ of nagelindrukken 

(43%, N=18), groeven (38%, N=16) en kamstreek (17%, N=7). Daarnaast is één scherf 

versierd met spatelindrukken. Combinaties van versieringstechnieken zijn niet 

waargenomen. Als  men ter vergelijking de diagnostische scherven uit de afdekkende 

lagen beschouwt, dan ligt het aandeel versierde scherven iets lager (25%, ofwel 72 

versierde scherven op een totaal van 288 wandscherven). De versieringstechnieken uit 

de lagen zijn dezelfde als die uit het geanalyseerde complex, alleen zijn de onderlinge 

verhoudingen iets anders. Uitgaande van het totaal van 72 versierde wandscherven 

uit de lagen , is groefversiering met 42% (N=30) het populairst, gevolgd door 

vingertop‐/nagelindrukken (36%, N=26) en kamstreek (22%, N=16). Bij de versiering 

met vingertop‐/nagelindrukken gaat het zowel om los geplaatste indrukken als om 

rijen indrukken. De versiering is over het algemeen vlakdekkend aangebracht (Figuur 

6.2, v.68 en 68.2). Hetzelfde geldt voor de enige scherf versierd met spatelindrukken 

(Figuur 6.2, v.13.3). Ook bij de scherven versierd met kamstreek en groeven lijken 

de potten vlakdekkend versierd te zijn. Bij de groefversierde scherf v.16.5 loopt de 

versiering door tot aan de rand (Figuur 6.2).  In één geval zijn de vingertopindrukken 

zo dicht op elkaar gezet dat parallelle richels ontstaan zijn. Daarnaast is een gesloten 

pot aanwezig met een onversierde buik en één horizontale rij vingertopindrukken op 

de schouder. Afgezien van vingertop‐ en nagelindrukken zijn twee scherven gevonden 

met een ander versieringsmotief, namelijk vingertopindrukken gecombineerd met 

verticale groeven.

21  Arnoldussen & Ball 2007.



42 Slootzone Sportterrein De zilk

Figuur 6.2 
Een selectie van het handgevormde 
aardewerk uit De Zilk.
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Datering van het complex
Voor een datering van het aardewerk uit Noordwijkerhout‐De Zilk zijn de berekende 

percentages zoals uiteengezet in Tabel 6.2 vergeleken met de percentages die voor 

aardewerkcomplexen uit dezelfde regio berekend zijn, zoals beschreven door Van 

Heeringen.22 

De twee scherven met minerale magering moeten waarschijnlijk in een oudere periode 

gedateerd worden dan de rest van het materiaal. De scherven zijn verzameld uit de 

lokale depressie in het midden van de opgraving (ter hoogte van waterkuil S56) ; ze 

kunnen met de door RAAP onderzochte vindplaats op het Sportterrein in verband 

worden gebracht. Deze scherven worden gedateerd in de bronstijd.23

Op basis van vergelijkingen met door Van Heeringen gepubliceerde 

aardewerkcomplexen uit de regio is het grootste deel van het aardewerk van De Zilk 

Slootzone aan het einde van de midden‐ijzertijd of in het begin van de late ijzertijd tew 

dateren:tussen ca. 350 en 200 v. Chr. De technologische en typologische kenmerken 

van het complexen zijn op verschillende punten vergelijkbaar met gedateerde 

vindplaatsen zoals Monster‐Het Geestje (laag 1), Den Haag – Kijkduin I en Den 

Haag‐Escamppolder I. Sterk vergelijkbaar zijn bijvoorbeeld het relatief lage aandeel 

besmeten scherven en de verhoudingen tussen de verschillende versieringstechnieken. 

Bij de bekende jongere complexen (2e eeuw v.Chr.) valt op dat groefversiering de 

dominante versieringstechniek geworden is met percentages tussen 70 en 100% 

(vindplaats Monster‐Het Geestje lagen 2 en 3), wat in de Zilk duidelijk nog niet het 

geval is.

6.3 Natuursteen

A. Verbaas

6.3.1 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn in totaal elf steenvondsten gedaan.  Bij de waardering van het 

vondstmateriaal zijn twee objecten gedeselecteerd op basis van hun recente datering: 

v.47 uit laag S5030. De overige negen stuks natuursteen (totaalgewicht ongeveer 500 

g) worden hier besproken. Deze vindplaats is op grond van het aardewerk gedateerd in 

de tweede helft van de midden ijzertijd – eerste helft late ijzertijd. In het assemblage 

bevindt zich één werktuig, een slijp‐ of wetsteen, waarop ook gebruikssporenanalyse is 

uitgevoerd.

Het onderzoek van het natuursteen kan een bijdrage leveren aan de volgende 

onderzoeksvragen uit het PvE en het evaluatieverslag:

· Wat is de precieze situatie met betrekking tot de gaafheid en conservering van de 

archeologische vondsten en sporen? Zijn er verschillen tussen verschillende delen van 

het onderzoeksgebied?

· Wat zijn de overeenkomsten of verschillen met vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde 

archeoregio? Hieronder vallen ook waarnemingen en vondsten in de directe omgeving 

van De Zilk. 

· Is er sprake van ambachtelijk gebruik van bepaalde zones van het terrein en hoe 

manifesteert zich dat in de sporen en vondsten?

22  Van Heeringen 1992, 258, fig. 46.
23  Bloo & Briels 2015.
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6.3.2 Materiaal, methoden en selectie

Het materiaal is in goede staat en lijkt weinig tot niets te lijden te hebben gehad tijdens 

het verblijf in de bodem. De negen gewaardeerde stukken betreffen twee vlakvondsten 

en zeven objecten afkomstig uit sporen. Alle artefacten zijn gemeten, gewogen en 

beschreven op de volgende aspecten: (a) steensoort, (b) artefacttype  en sporen van (c) 

bewerking, (d) gebruik en/of (e) verbranding. Tijdens de analyse is gebruik gemaakt van 

een schuifmaat, een digitale weegschaal (0,1 gram nauwkeurig), een handloep en een 

stereomicroscoop.

Op één van de artefacten is gebruikssporenanalyse uitgevoerd. Hierbij is gebruik 

gemaakt van een Stereomicroscoop (vergrotingen 10‐63x) en een metaalmicroscoop 

met digitale camera (vergrotingen 100‐200x). Deze camera is eveneens gebruikt 

voor het maken van de microscopische foto’s. Een uitgebreide beschrijving van de 

werkwijze bij gebruikssporenanalyse is te vinden in bijvoorbeeld Verbaas et al. (2011).

6.3.3 Resultaten

Binnen het steenmateriaal zijn drie verschillende steensoorten herkend (Tabel 6.3). Het 

gaat om zandsteen (N=4), kwartsiet (N=3) en melkkwarts (N=2). Het is lastig uitspraken 

te doen over de exacte herkomst van deze steensoorten. In de eerste plaats zijn onder 

de stenen geen duidelijk gidsgesteenten die op een specifieke herkomst wijzen. De 

verweerde buitenzijde van de stenen maakt duidelijk dat de stenen in ieder geval uit 

secundaire bron afkomstig zijn. Deze stenen zijn te vinden in de stuwwallen, maar ook 

in de riviergrinden van de Rijn en Maas. Ook op het strand zijn dergelijke stenen te 

vinden, wat zeker geldt voor de stenen van klein formaat. Gezien het formaat van de 

stenen was het overgrote deel waarschijnlijk in de directe nabijheid te vinden. De enige 

uitzondering hierop is mogelijk de grotere slijp‐ of wetsteen (Figuur 6.3).24  

Veel van de artefacten zijn gebroken (N=5) en van één stuk zijn twee afslagen 

verwijderd. Waarom deze stenen zijn gebroken is onduidelijk, maar er kan gedacht 

worden aan fragmentatie voor gebruik als magering voor aardewerk of een kortstondig 

gebruik dat geen verdere sporen heeft nagelaten. Op twee stenen zijn sporen van 

verhitting gezien. Stenen kunnen voor veel verschillende doeleinden worden verhit. 

Het meest bekend is een gebruik als kooksteen voor het koken van water, maar er 

kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld een gebruik als kruik of als werktuig bij 

het verkrijgen van olie uit zaden. Waarom de stenen uit dit onderzoek verhit zijn, is 

onbekend.

vnr. subnr. lengte (cm) grondstof type fragmentatie verbranding

8 1 7,3 kwartsiet rolkei compleet niet verbrand

29 1 4,7 kwartsiet rolkei gebroken niet verbrand

32 1 4,6 kwartsiet rolkei gebroken niet verbrand

42 3 3,9 zandsteen rolkei gebroken verbrand

42 2 4,0 melkkwarts rolkei compleet niet verbrand

42 4 4,1 zandsteen rolkei gebroken verbrand

42 1 7,9 zandsteen rolkei compleet niet verbrand

7 1 4,2 melkkwarts rolkei compleet niet verbrand

72 1 12,5 zandsteen wet/slijpsteen gebroken niet verbrand

Eén artefact, een slijp‐ of wetsteen van zandsteen,  is onderzocht op sporen van 

gebruik (v.72). Het gaat om een langwerpige, platte kiezel van zandsteen afkomstig 

uit de cultuurlaag (S5030): gevonden in de zuidwesthoek van bijgebouw structuur 3 

24  Van Gijn & Houkes 2006; Houkes & Verbaas in druk.

Tabel 6.3 
Gegevens van alle steenvondsten. 
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van de zuidelijke sporencluster. Eén van de platte zijden van deze steen is duidelijk 

gebruikt. De gebruikssporen zijn overwegend goed ontwikkeld en met het blote oog 

is al een hoogglans zichtbaar. De sporen hebben zich ontwikkeld in plekken over het 

oppervlak, zijn zeer vlak en reflectief en er zijn krassen te zien in de glans (Figuur 6.4). 

De sporen zijn zeer waarschijnlijk het gevolg van het slijpen van metaal. Helaas is dit 

niet met zekerheid te zeggen doordat een goede experimentele referentie ontbreekt 

voor deze sporen. Als een object van metaal wordt geslepen, blijft er een dun laagje 

metaal achter op het steenoppervlak dat over de gebruikssporen heen ligt. Het is niet 

mogelijk deze sporen te verwijderen zonder de steen aan te tasten. Op archeologische 

stukken is deze dunne laag metaal verdwenen, maar op de experimentele stukken niet. 

Daardoor zijn de experimenteel vervaardigde sporen van het slijpen van metaal nooit 

goed zichtbaar. Maar, voor zover de kennis er is over deze sporen, komen de sporen op 

deze archeologische vondst er goed mee overeen. Naast deze sporen van het slijpen 

van metaal zijn rondom ook plekken met sporen van vasthouden gezien, wat duidt op 

een relatief lang gebruik van het werktuig. Ook zijn rondom sporen van een gebruik als 

klopsteen te zien, waarbij ook enkele afslagen zijn verwijderd. Dit is gebeurd tijdens 

of na het gebruik als slijp‐ of wetsteen. Ook is niet bekend of het gebruik als klopsteen 

gelijktijdig met het gebruik als slijpsteen is.

6.3.4 Discussie en interpretatie

Alle vondsten zijn naar de nederzetting gebracht, gezien natuursteen van enige 

afmeting niet van nature in de ondergrond voorkomt. De stenen konden in de directe 

nabijheid van de nederzetting verzameld worden en er zijn dan ook geen aanwijzingen 

voor uitwisselingscontacten. Op één van de stenen zijn sporen anders dan die van 

verbranding of fragmentatie gezien. Deze steen is in de eerste plaats gebruikt als 

slijpsteen voor, vermoedelijk, een metalen voorwerp, bijvoorbeeld een mes of bijl. 

Daarnaast is hij ook incidenteel gebruikt als klopsteen, waarbij ook enkele afslagen zijn 

verwijderd.

Figuur 6.3 
Slijp- of wetsteen gebruikt voor het slijpen 
van metaal. Op het oppervlak is een hoog-
glans te zien en op enkele plekken op de 
zijkant zijn ook klopsporen zichtbaar die 
geassocieerd zijn met enkele afslagen (v.72).

Figuur 6.4 
Sporen geïnterpreteerd als die van het slijpen van metaal (v.72). 
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Uit de archeoregio zijn nauwelijks vindplaatsen bekend waarmee deze vergeleken 

zou kunnen worden en het geringe aantal vondsten maakt deze vergelijking nog 

lastiger. Een vergelijkbare vindplaats in de regio is Noordwijk Achterweg, waar 

onder de steenvondsten ook een mogelijke slijpsteen gevonden is.25 Ook als we de 

vindplaats vergelijken met andere vindplaatsen uit de ijzertijd is het assemblage 

weinig opmerkelijk. De aanwezigheid van de slijp‐ of wetsteen is wel opvallend, omdat 

dergelijke werktuigen zelden uit deze periode worden aangetroffen.

6.4 Botmateriaal

Uit een paalspoor in put 23 (S10) ter hoogte van bijgebouw structuur 2 van de zuidelijke 

sporencluster is een klein fragment menselijk bot verzameld (v. 14).26 Het gaat om 

een stuk gewricht dat te gefragmenteerd is om in aanmerking te komen voor verdere 

analyse naar geslacht, leeftijd etc.

6.5 Hout

E.E. van Hees

Er is één stuk hout aangetroffen (v. 10), afkomstig uit de onderkant van een paalspoor 

in put 23 (S17): ter hoogte van structuur 2 van de zuidelijke sporencluster. Het betreft 

een fragment eik (Quercus sp.) dat aan de bovenkant met een voorwerp met scherpe 

snede lijkt te zijn bewerkt. Het stuk is ongeschikt gebleken voor dendrochronologisch‐ 

of 14C‐onderzoek.

6.6 Houtskool

E.E. van Hees 

Van twee contexten is het houtskool gedetermineerd. Het gaat om twee, bij elkaar 

gelegen, locaties van de cultuurlaag S5030 in zuidelijke put 27: ter hoogte van de 

zuidelijke sporencluster, ten oosten van gebouwen structuur 2 (v. 47) en structuur 3 (v. 

70) (Tabel 6.4).

V. 70 bevat verbrande eikels. De houtskoolbrokken uit v. 47, zijn waarschijnlijk 

wortelhout of knoesten van Quercus sp. op basis van de geringe grootte van de vaten. 

Door de aanwezig combinatie van wortel (of knoest) en vruchten lijk het er op dat er 

een vuurtje heeft gewoed op de (voormalige?) groeiplaats van een eik. Dit kan komen 

door bliksem, maar kan het resultaat zijn van een gestookt vuurtje om bijvoorbeeld 

een stomp op te schonen.

De interpretatie van vuur stoken lijkt in ieder geval meer voor de hand te liggen voor 

de kuilen met zwarte zandvulling en brokjes houtskool die ten oosten van de twee 

bijgebouwen van de zuidelijke sporencluster zijn aangetroffen. In alle gevallen zijn 

houtskoolbrokken verspreid binnen de kuilvulling aanwezig. Aanwijzingen voor een 

houtskoollaag of ander vorm van clustering zijn niet aangetroffen. De mogelijkheid 

bestaat dan ook dat de kuilen plekken vertegenwoordigen, waar afval uit haarden 

(secundair) is gedumpt.

25  Feest & Wilbers 2010.
26  Determinatie door Prof. Dr. M. Hoogland, Universiteit Leiden.
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vnr. put spoor aantal gewicht (g) determinatie

47 27 5030 3 18,9 cf. Quercus sp. wortelhout

70 27 5030 3 1,9 Quercus sp. vrucht (eikel) 0,5

cf. Quercus sp. vrucht (eikel) 2 x 0,5

 

Tabel 6.4 
Determinatie houtskool.
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Synthese

7.1 Inleiding

De archeologische opgraving van de Slootzone in het plangebied Sportterein De 

Zilk is met name interessant wanneer de resultaten in samenhang met de resultaten 

van de opgraving van het aangrenzende Sporterrein zelf aan de oostzijde gezien 

worden (Figuur 7.1). Van dit onderzoek zijn momenteel echter alleen voorlopige 

resultaten beschikbaar. De resultaten van het onderzoek van de Slootzone zullen in dit 

hoofdstuk zo veel mogelijk aan de resultaten van de opgraving van het Sportterrein 

worden gekoppeld. Daarbij zullen de onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen, 

inclusief de Nota van Wijzigingen, in de lopende tekst worden beantwoord. Tijdens de 

evaluatiefase van het onderzoek is ervoor gekozen geen botanisch onderzoek uit te 

voeren. Dierlijk botmateriaal is daarnaast niet aangetroffen. De onderzoeksvragen met 

betrekking tot de voedseleconomie (vragen 16 t/m 21) kunnen daarom niet worden 

beantwoord. 

7.2 Landschap

Onderzoeksvragen 1 t/m 5
Het langgerekte onderzoeksgebied bevindt zich op de overgang van de top naar de 

flank van een noordoost – zuidwest georiënteerd duin. Het centrale deel van het 

onderzoeksgebied bevindt zich op de top van het duin en ook het zuidwestelijke deel 

bevindt zich op een hoger deel binnen het landschap. Vanuit het centrale deel richting 

het noordoosten loopt het reliëf af richting de flank van het duin. In het duin heeft 

zich in het verleden een humeuze bodem ontwikkeld. Deze bodem is alleen in de lager 

gelegen delen van de Slootzone bewaard gebleven, namelijk in het zuidwesten en 

noordoosten. In het centrale deel van het terrein is de bodem geheel afgetopt door 

latere bodembewerking en verstoring. Op basis van de vondsten uit de bodem en de 

archeologische sporen die direct onder de bodem zijn aangetroffen, dateert de bodem 

uit de midden‐ of late ijzertijd. 

In of na de late ijzertijd is het oorspronkelijke reliëf en daarmee de bodem overstoven 

geraakt met een nieuw pakket duinzand. Dit duinzand is alleen in het meest 

noordoostelijke deel van het onderzoeksterrein bewaard gebleven. Op de rest van het 

terrein is het duinzand door latere bodembewerking verstoord, waarbij lokaal ook de 

bovenkant van de bodem verstoord geraakt is. Langs de westelijke zijde bevindt zich 

daarnaast een diepere verstoring, door de aanleg van een riool voorafgaand aan de 

opgraving. De aansluiting tussen het onderzoek van de Slootzone en het onderzoek 

van RAAP kon zodoende niet worden gemaakt.

In tegenstelling tot het naastgelegen Sportterrein zijn er op een dieper niveau onder de 

bodem uit de midden‐ of late ijzertijd geen oudere bodemniveaus aangetroffen. Deze 

bodems hebben zich in dit deel van het landschap niet ontwikkeld met uitzondering 

van een lokale, dunne vegetatiehorizont zonder archeologische indicatoren. De 

sporen die RAAP in samenhang met deze oudere bodems heeft aangetroffen, 

bevinden zich geheel of grotendeels op de oostelijke flank van het duin.27 Het terrein 

van de Slootzone bevond zich mogelijk te hoog op het duin om de ontwikkeling van 

27  Briels 2016.

7
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de bodems mogelijk te maken. Het zou kunnen dat de bodems verder richting het 

noordwesten op de flank van het duin, buiten de grens van het onderzoeksterrein 

wel ontwikkeld zijn. De hoogste delen van het landschap lijken voorafgaand aan de 

midden‐ en late ijzertijd niet voor bewoning gebruikt. Pas tijdens de ijzertijd is men 

hoger op het duin gaan wonen, waarschijnlijk vanwege de toenemende vernatting. 

Onderzoek van het Sportterrein28 en van het gebied ten zuiden van het onderhavige 

plangebied (locatie Zoutopslag)29 hebben aanwijzingen opgeleverd voor vernatting van 

de lage duinflanken in de loop van de (midden/late) ijzertijd en de Romeinse tijd. 

Er is geen botanisch onderzoek van contexten uit de Slootzone uitgevoerd. In de nabije 

omgeving ‐ vermoedelijk op de hoge delen ‐ zal in ieder geval eik gegroeid hebben, 

dat onder andere bij de oprichting van gebouwen werd gebruikt. Dit blijkt uit het 

aantreffen van een restant van een eiken paal in één van de aangetroffen paalsporen, 

en de verkoolde houtresten die uit de cultuurlaag zijn verzameld. Het onderzoek van 

RAAP op het Sportterrein wijst uit dat in het boomlandschap op de lagere duinflanken 

vooral de els domineerde. Gedurende de gehele bewoning, vanaf de bronstijd tot 

de Romeinse tijd, was het landschap open: naast bomen (elzenbroekbos) bepaalden 

vooral de grassen het landschap.30 

7.3 Nederzettingssysteem

7.3.1 Datering

Onderzoeksvragen 6 t/m 8 & 13
Alle sporen zijn aangetroffen op één niveau, namelijk onder een cultuurlaag of 

A‐horizont (S5030) binnen het duinzand. Op basis van het vondstmateriaal, met 

name het aardewerk, dat in de cultuurlaag en in de grondsporen is aangetroffen, 

dateert de vindplaats aan het einde van de midden‐ijzertijd of in het begin van de late 

ijzertijd. Met name het lage aandeel besmeten scherven en de verhouding tussen de 

verschillende versieringstechnieken wijzen op een datering tussen ca. 350 en 200 v. Chr. 

De vindplaats sluit daarmee aan op fase 4 van het aangrenzende RAAP‐onderzoek op 

het Sportterrein. RAAP dateert deze bewoningsfasen op basis van aardewerk tussen 

400 en 50 v. Chr.31

Twee aangetroffen bronstijdscherven in een lokale, landschappelijke depressie 

vormen de enige aanwijzing voor menselijke aanwezigheid in eerdere periode. Deze 

scherven zijn te relateren aan fase 1, 2 of 3 van het RAAP‐onderzoek. Het ontbreken 

van bewoningssporen uit deze oudere vindplaatsen binnen de Slootzone  weerspiegelt 

waarschijnlijk een locatievoorkeur voor de lagere flank van het duin. De bewoners 

moesten in de loop van de bewoning nood gedwongen afzien van deze voorkeur 

onder de steeds natter wordende condities. In de midden‐ of late ijzertijd zochten ze 

uiteindelijk de hoogste delen van het landschap op om droge voeten te behouden. 

Het einde van de bewoning in de loop van de late ijzertijd kan waarschijnlijk worden 

gerelateerd aan een verdere vernatting van het terrein. De vindplaats is daarmee 

vergelijkbaar met de nabijgelegen midden‐/ late ijzertijd nederzettingen Katwijk 

Klei‐Oost‐Zuid en Noordwijk Achterweg 11. Ook hier is vernatting de reden te zijn 

geweest voor het verlaten van het terrein in deze periode.32 

28  K. Sprangers (hoofdstuk fysische geografie) in Briels 2018.
29  Teekens in voorb.
30  Y. Van der Veen (hoofdstuk botanie) in Briels 2018.
31  Briels 2018.
32  Leije 2017; Feest & Wilbers 2010.








































 



















































































































































































































































































































 







































 













































































  
































































Figuur 7.1 
Periodekaart fase 4 (midden-/ 
late ijzertijd) van de opgraving 
Sportvelden (conceptversie, Briels 
in voorbereiding)
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7.3.2 Ligging en omvang van de vindplaats

Onderzoeksvragen 10 & 11
De aangetroffen archeologische resten bevinden zich grotendeels in twee van elkaar 

gescheiden clusters in het noordoosten en het zuidwesten van het onderzoeksgebied. 

Tussen deze twee zones bevindt zich een nagenoeg lege strook. Zeer waarschijnlijk 

heeft de vindplaats zich oorspronkelijk over het hele onderzoeksgebied uitgestrekt, in 

het centrale deel zijn de archeologische resten door egalisatie van de bodem echter 

grotendeels verdwenen. Het zuidelijke cluster bevindt zich op 1,5 – 1,6 m + NAP en 

heeft een omvang van ca. 25 x 9 m. Het noordelijke cluster ligt iets lager, namelijk op 

1,1 – 1,2 m + NAP en is ca. 30 x 15 m groot. De vindplaats maakt onderdeel uit van de 

RAAP vindplaats, fase 5/6. De omvang van de totale vindplaats is tenminste 200 x 50 

m, maar de vindplaats loopt in ieder geval richting het noordwesten buiten de grenzen 

van het plangebied door.

De gaafheid van de archeologische sporen is wisselend. Ter hoogte van de twee 

sporenclusters is de gaafheid hoog, hier zijn de sporen afgedekt door een vondst‐ of 

cultuurlaag en de sporen zijn hierdoor intact. Buiten de sporenclusters is de cultuurlaag 

echter afgetopt en zijn ook de sporen deels verdwenen. In het centrale deel van de 

slootzone zijn alleen een dieper ingegraven waterkuil en een haardkuil bewaard, die 

zich beide aan de rand van een lager gelegen depressie binnen het duinlandschap 

bevinden.

De conservering van het vondstmateriaal is matig tot goed. Anorganisch materiaal 

is goed bewaard gebleven, maar organisch materiaal zoals bot is nauwelijks 

aangetroffen. De vondst van een restant van een eiken paal in één van de paalsporen 

wijst er op dat organische resten op diepere niveaus, onder de grondwaterspiegel wel 

bewaard gebleven zijn.

7.3.3 Indeling van de nederzetting

Onderzoeksvragen 9, 12, 14 & 15
De archeologische sporen bestaan uit de paalsporen van drie bijgebouwen, enkele 

kuilen en een paar greppels. De afstand tussen de twee sporenclusters bedraagt ca. 

160 m, het is daarom waarschijnlijk dat de sporen onderdeel uit maken van twee 

verschillende erven. Van het noordoostelijke erf zijn een éénbeukig bijgebouw, 

twee kuilen en dus enkele sporen van een huisplattegrond aangetroffen. Een paar 

paalsporen in het noordelijke cluster maken deel uit van een mogelijke plattegrond, die 

zich grotendeels op het door RAAP onderzochte terrein bevindt. 

In het zuidwestelijke cluster zijn twee tweebeukige bijgebouwen, een greppel en 

enkele kuilen gevonden. Het hoofdgebouw van het zuidwestelijke erf moet mogelijk 

richting het noordwesten buiten het plangebied gezocht worden. RAAP heeft in de 

nabijheid van het zuidelijke sporencluster op het sportterrein namelijk alleen enkele 

waterkuilen aangetroffen. Ter hoogte van het zuidelijke bijgebouw is in de cultuurlaag 

een slijpsteen aangetroffen met sporen van metaalbewerking. Metalen voorwerpen 

zelf zijn echter in het geheel niet aangetroffen op de vindplaats. Het aantreffen van 

enkele kuilen die gedempt zijn met afval uit haarden of stookplaatsen kunnen wel ook 

wijzen op een gebruik van dit deel van het terrein voor ambachtelijke activiteiten.

Het is onbekend of de twee erven gelijktijdig zijn, of dat er sprake is van een kleine 

nederzetting van één huis, dat zich in de loop der tijd verplaatst heeft. Voor het 
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duingebied bestaat de algemene indruk dat de nederzettingen in de ijzertijd uit één 

huis bestonden, dat maar gedurende 25 tot 30 jaar op dezelfde plaats stond, te midden 

van het akkerland.33 Nederzettingsterreinen uit de midden‐ en late ijzertijd zijn echter 

een nog redelijk onbekend fenomeen in de regio. Recent zijn de eerder genoemde 

vindplaatsen Katwijk Klei‐Oost‐Zuid en Noordwijk Achterweg 11 opgegraven en dit 

zijn de enige twee vindplaatsen waar complete huisplattegronden zijn aangetroffen. 

Dat de omgeving rond de Achterweg in Noordwijk tijdens de ijzertijd bewoond werd 

blijkt ook uit een recent proefsleuvenonderzoek in het Noordwijk Offem‐Zuid. Ook 

hier bevinden de nederzettingssporen zich op de hoogste delen van het duin, complete 

plattegronden zijn tot dusver niet aangetroffen.34 

7.3.4 Cultus en ideologie

Onderzoeksvragen 22 t/m 26
De onderzoeksvragen met betrekking tot begravingen en rituele deposities zijn niet te 

beantwoorden, omdat deze niet zijn aangetroffen. Wel is uit een paalspoor in put 23 

een klein fragment van een menselijk gewricht aangetroffen. Het aantreffen van losse 

botelementen in grondsporen en bodemlagen is een, voor prehistorische vindplaatsen, 

bekend fenomeen. Gezien het kleine fragment dat het in dit geval betreft, is er 

waarschijnlijk sprake van onopzettelijke depositie, bijvoorbeeld doordat een hond er 

met een paar botten van een ontvleest lichaam vandoor gaat. 

33  Heeringen 2005, 591.
34  Tol & Hemminga 2017.
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd NAP 
(m)

diepte 
(cm)

datering structuur opmerking

23 1 1 paalkuil ja 1,537 19 ijzertijd 2

23 1 2 paalkuil ja 1,541 23 ijzertijd 2

23 1 3 paalkuil met paalgat ja 1,560 35 ijzertijd 2

23 1 4 natuurlijke verstoring ja 1,543

23 1 5 paalkuil ja 1,563 20 ijzertijd 2

23 1 6 paalkuil ja 1,558 23 ijzertijd 2

23 1 7 natuurlijke verstoring ja 1,614 20

23 1 8 natuurlijke verstoring ja 1,584

23 1 9 natuurlijke verstoring ja 1,607

23 1 10 paalkuil ja 1,603 23 ijzertijd 2

23 1 11 paalkuil ja 1,592 5 ijzertijd mogelijk NV

23 1 12 natuurlijke verstoring ja 1,603

23 1 13 paalkuil ja 1,584 20 ijzertijd 2

23 1 14 paalkuil ja 1,603 27 ijzertijd 2

23 1 15 natuurlijke verstoring ja 1,595 11

23 1 16 paalkuil ja 1,590 26 ijzertijd 2

23 1 17 paalkuil met paalgat ja 1,595 49 ijzertijd 2

23 1 18 paalkuil ja 1,618 24 ijzertijd 2

23 1 19 paalkuil met paalgat ja 1,593 30 ijzertijd 2

23 1 20 paalkuil ja 1,602 21 ijzertijd 2

23 1 21 paalkuil ja 1,595 17 ijzertijd 2

23 1 22 paalkuil ja 1,534 17 ijzertijd

23 1 23 natuurlijke verstoring ja 1,505 35

23 1 24 haardkuil ja 1,622 10 ijzertijd

23 1 25 natuurlijke verstoring ja 1,567 35

23 1 87 depressie ja gedocumenteerd in vlak 94

23 1 999 recente verstoring nee 0,976 Nieuwe tijd C

23 1 5000 bouwvoor nee

23 1 5010 laag nee opgebracht zand

23 1 5020 laag nee veenlaagje/humeus

23 1 5025 laag nee uitgeloogd laagje circa 2-5cm

23 1 5030 laag nee oud loop oppervlak vol met aardewerk circa 15 cm, top duin-
afzetting

23 2 5030 laag nee

23 1 5040 laag nee 0,725 oud duin afzetting

24 1 26 depressie nee 1,068 duindel

24 1 27 natuurlijke verstoring ja 1,361 1

24 1 28 greppel ja 1,223 15 ijzertijd ca. 15 cm diep onder cultuurlaag 5030

24 1 29 greppel ja 1,238 15 ijzertijd ca. 15 cm diep onder cultuurlaag 5030

24 1 888 natuurlijke verstoring nee 1,895

24 1 999 recente verstoring nee 1,425 Nieuwe tijd C bandenspoor en verstoring

24 1 5000 bouwvoor nee

24 1 5010 laag nee opgebracht zand

24 1 5020 laag nee veen/humeuslaagje

24 1 5025 laag nee uitgeloogd laagje

24 1 5030 laag nee vondstlaag

24 1 5040 laag nee oud duinzand

25 2 26 depressie nee

25 1 29 greppel nee 1,182 ijzertijd

25 1 30 paalkuil ja 1,233 24 ijzertijd

25 1 31 paalkuil ja 1,282 22 ijzertijd

25 1 32 paalkuil ja 1,262 15 ijzertijd mogelijk pk veel bioturbatie

25 1 33 paalkuil ja 1,281 18 ijzertijd

25 1 34 paalkuil ja 1,252 26 ijzertijd

25 1 35 recente verstoring ja 1,182 Nieuwe tijd C hoort bij s999

25 1 36 kuil ja 1,198 29 ijzertijd

25 1 37 kuil ja 1,212 17 ijzertijd

25 1 38 paalkuil ja 1,146 7 ijzertijd 1

25 1 39 paalkuil met paalgat ja 1,157 23 ijzertijd 1
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put vlak spoor type gecoupeerd NAP 
(m)

diepte 
(cm)

datering structuur opmerking

25 1 40 paalkuil ja 1,169 21 ijzertijd 1

25 1 41 paalkuil met paalgat ja 1,158 11 ijzertijd 1

25 1 42 paalkuil ja 1,179 10 ijzertijd 1

25 1 43 paalkuil ja 1,133 21 ijzertijd 1

25 1 44 paalkuil ja 1,159 21 ijzertijd 1

25 1 45 paalkuil ja 1,138 25 ijzertijd 1

25 1 46 paalkuil ja 1,182 10 ijzertijd 1

25 1 47 paalkuil ja 1,136 12 ijzertijd 1

25 1 48 paalkuil ja 1,130 7 ijzertijd 1

25 1 50 paalkuil ja 1,138 8 ijzertijd

25 1 51 paalkuil ja 1,154 1 ijzertijd

25 1 52 natuurlijke verstoring ja 1,161

25 1 53 natuurlijke verstoring ja 1,177

25 1 54 natuurlijke verstoring ja 1,173

25 1 55 natuurlijke verstoring ja 1,172

25 2 56 waterkuil ja 0,358 64 ijzertijd in profiel gezien, ingemeten als pro 105! Diepte vanaf vlak 1 
in profiel

25 1 87 depressie nee 0,48

25 1 999 recente verstoring nee 0,721 Nieuwe tijd C

25 1 5030 laag nee

25 1 5040 laag nee

26 1 29 greppel nee 1,24 ijzertijd

26 1 999 recente verstoring nee 1,305 Nieuwe tijd C

26 1 5030 laag nee

27 1 57 natuurlijke verstoring ja 1,392 28 rillige vorm in coupe

27 1 58 paalkuil ja 1,445 38 ijzertijd 2 mogelijk natuurlijk, sterk doorworteld

27 1 59 paalkuil ja 1,406 30 ijzertijd 2 mogelijk atuurlijk, sterk doorworteld

27 1 60 depressie nee 1,473 vondstlaag

27 1 61 greppel ja 1,605 22 ijzertijd

27 1 62 paalkuil ja 1,469 30 ijzertijd 2 mogelijk natuurlijk, strk doorworteld

27 1 63 paalkuil ja 1,446 30 ijzertijd 2

27 1 64 paalkuil ja 1,592 5 ijzertijd onderkantje?

27 1 65 paalkuil nee 1,624 6 ijzertijd onderkantje

27 1 66 paalkuil ja 1,665 17 ijzertijd 3

27 1 67 paalkuil nee 1,654 2 ijzertijd 3 onderkantje?

27 1 68 haardkuil ja 1,642 3 ijzertijd houtskoolkuil

27 1 69 haardkuil ja 1,695 9 ijzertijd houtskoolkuil

27 1 70 paalkuil ja 1,653 19 ijzertijd 3

27 1 71 haardkuil ja 1,715 14 ijzertijd houtskool kuil

27 1 72 paalkuil ja 1,609 17 ijzertijd 3

27 1 73 paalkuil ja 1,629 25 ijzertijd 3

27 1 74 paalkuil ja 1,661 10 ijzertijd 3

27 1 75 paalkuil ja 1,575 9 ijzertijd 3

27 1 76 paalkuil ja 1,408 18 ijzertijd 3

27 1 77 kuil ja 1,386 22 ijzertijd

27 1 78 vlek ja 1,636

27 1 79 paalkuil ja 1,619 37 ijzertijd 3

27 1 80 paalkuil ja 1,601 13 ijzertijd 3

27 1 81 paalkuil ja 1,555 26 ijzertijd 3

27 1 82 paalkuil ja 1,418 16 ijzertijd 3

27 2 83 paalkuil met paalgat ja 1,246 23 ijzertijd 3

27 2 84 paalkuil met paalgat ja 1,25 26 ijzertijd 3

27 2 85 paalkuil ja 1,245 23 ijzertijd 3

27 2 86 paalkuil ja 1,177 5 ijzertijd 3 onderkant pk?

27 1 88 natuurlijke verstoring ja 1 ijzertijd

27 1 999 recente verstoring nee Nieuwe tijd C

27 1 5030 laag nee oud loopoppervlak/vondstlaag, richting het zuiden meer licht 
rijs/uitgeloogd

28 1 999 recente verstoring nee 0,428 Nieuwe tijd C
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht 
(g)

put vlak vak spoor vulling segment opmerking

1KER Aardewerk onbepaald 15 121,3 23 1 101 5030

1APY Aardewerk prehistorisch ijzertijd 1 23,4 23 1 101 5030

2KER Aardewerk onbepaald 31 220,1 23 1 201 5030

3KER Aardewerk onbepaald 10 70,7 23 1 301 5030

4KER Aardewerk onbepaald 20 96,7 23 1 102 5030

5KER Aardewerk onbepaald 1 13,9 23 1 1 1

6KER Aardewerk onbepaald 34 345,8 23 1 2 1

6APY Aardewerk prehistorisch ijzertijd 2 78,3 23 1 2 1

7SXX Steen onbepaald 1 19 23 1 4

7KER Aardewerk onbepaald 15 95,5 23 1 4

9KER Aardewerk onbepaald 9 95,7 23 1 6 1

11KER Aardewerk onbepaald 4 17,8 23 1 17 1

12KER Aardewerk onbepaald 3 25,9 23 1 15 1

13APY Aardewerk prehistorisch ijzertijd 2 61,6 23 1 16 1

13KER Aardewerk onbepaald 4 37,6 23 1 16 1

14BOT Bot onbepaald 1 5,5 23 1 10 1

15APY Aardewerk prehistorisch ijzertijd 2 54,9 23 1 10 1

15KER Aardewerk onbepaald 14 139,3 23 1 10 1

16APY Aardewerk prehistorisch ijzertijd 3 50,8 23 1 14 1

16KER Aardewerk onbepaald 30 286,5 23 1 14 1

17KER Aardewerk onbepaald 13 52,4 23 1 123 5030

18KER Aardewerk onbepaald 5 37,7 23 1 118 5030

19KER Aardewerk onbepaald 8 18,2 23 1 218 5030

20KER Aardewerk onbepaald 10 25,7 23 1 318 5030

21KER Aardewerk onbepaald 1 6,6 23 1 319 5030

22KER Aardewerk onbepaald 2 17,2 23 1 20 1

23KER Aardewerk onbepaald 1 6 23 1 18 1

25KER Aardewerk onbepaald 7 53 23 1 13 1

26KER Aardewerk onbepaald 6 17,1 24 1 5040

27KER Aardewerk onbepaald 11 38,7 24 1 106 5030

28SXX Steen onbepaald 1 54 24 1 107 26

28KER Aardewerk onbepaald 6 23 24 1 107 26

29KER Aardewerk onbepaald 4 16,8 24 1 207 26

29SXX Steen onbepaald 1 27,6 24 1 207 26

30KER Aardewerk onbepaald 5 14 24 1 108 26

31KER Aardewerk onbepaald 3 10,8 24 1 110 5030

32KER Aardewerk onbepaald 6 21,1 24 1 210 5030

32SXX Steen onbepaald 1 22,3 24 1 210 5030

33KER Aardewerk onbepaald 3 17,1 25 1 203 5030

34KER Aardewerk onbepaald 3 21,6 25 1 34

35APY Aardewerk prehistorisch ijzertijd 1 35,6 25 1 31 1

35KER Aardewerk onbepaald 8 50,7 25 1 31 1

36KER Aardewerk onbepaald 7 54,5 25 1 105 5040

37KER Aardewerk onbepaald 17 90,5 25 1 106 5040

41KER Aardewerk onbepaald 8 31,1 26 1 101 5030

42KER Aardewerk onbepaald 4 17 25 2 117 26

42SXX Steen onbepaald 4 101,2 25 2 117 26

43KER Aardewerk onbepaald 1 10,6 25 2 118 26

45KER Aardewerk onbepaald 3 8,7 23 2 107 5030

46KER Aardewerk onbepaald 3 11 23 2 108 5030

47SXX Steen onbepaald 2 249,8 27 1 301 5030

47HK Houtskool 3 18,9 27 1 301 5030

47KER Aardewerk onbepaald 41 250,6 27 1 301 5030

48KER Aardewerk onbepaald 3 6,6 27 1 201 5030

49KER Aardewerk onbepaald 77 335,2 27 1 302 5030

50KER Aardewerk onbepaald 13 24,3 27 1 202 5030

51KER Aardewerk onbepaald 1 4,4 27 1 101 5030

52KER Aardewerk onbepaald 3 10,8 27 1 102 5030



62 Slootzone Sportterrein De zilk

vondstnummer omschrijving aantal gewicht 
(g)

put vlak vak spoor vulling segment opmerking

53KER Aardewerk onbepaald 5 18,8 27 1 103 5030

54KER Aardewerk onbepaald 9 29 27 1 202 5030

55KER Aardewerk onbepaald 18 69,7 27 1 303 5030

56KER Aardewerk onbepaald 6 24 27 1 203 5030

57KER Aardewerk onbepaald 3 11,3 27 1 204 5030

58KER Aardewerk onbepaald 8 23,7 27 1 304 5030

59KER Aardewerk onbepaald 3 2 27 1 104 5030

60KER Aardewerk onbepaald 15 76,5 27 1 305 5030

61KER Aardewerk onbepaald 31 133,7 27 1 205 5030

62KER Aardewerk onbepaald 22 84,8 27 1 105 5030

63KER Aardewerk onbepaald 4 35 27 1 74 1

68KER Aardewerk onbepaald 33 204,7 27 1 61 1

68APY Aardewerk prehistorisch ijzertijd 3 120,7 27 1 61 1

69KER Aardewerk onbepaald 2 5,9 27 1 63

70KER Aardewerk onbepaald 44 230,7 27 1 305 5030

70HK Houtskool 3 1,9 27 1 305 5030

71KER Aardewerk onbepaald 16 83,8 27 1 205 5030

72KER Aardewerk onbepaald 23 109,3 27 1 105 5030

72SXX Steen onbepaald 1 265,7 27 1 105 5030

74KER Aardewerk onbepaald 2 17,1 27 1 77 1

75KER Aardewerk onbepaald 5 34,5 27 1 5030
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Bijlage III Monsterlijst

vondstnummer put vlak spoor vulling profiel categorie volume 
(l)

opmerking

8 23 1 3 1 botanie 2

24 23 1 24 botanie/ houtskool

38 24 91 1 pollen/ micromorfologie pollenbak

39 24 91 1 pollen/ micromorfologie pollenbak

40 25 1 43 botanie 5

44 25 2 56 4 botanie 5

65 27 1 71 1 houtskool/ 14C 1

66 27 1 69 1 houtskool/ 14C 1

67 27 1 69 1 botanie 5

68 27 1 61 1 botanie

73 27 1 77 1 houtskool/ 14C

75 27 1 5040 1 OSL pvc-buis

76 27 1 5010 1 OSL pvc-buis

77 27 1 5030 1 OSL pvc-buis
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Bijlage IV Profielbeschrijvingen

1

profiel: 1489-2
beschrijver: YRH, datum: 22-5-2014, X: 97.406,15, Y: 480.224,14, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,99, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

36 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

96 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, spoor wortelresten, interpretatie: oude 
duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

145 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 195 cm -Mv / 0,96 m -NAP

profiel: 1489-101
beschrijver: YRH, datum: 22-5-2014, X: 97.371,32, Y: 480.184,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,66, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol, opmerking: kolomopname

0 cm -Mv / 2,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

46 cm -Mv / 2,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: s5010

106 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: laag 1

127 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, compact (alleen zand en veen), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Opmerking: s5020

136 cm -Mv / 1,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig gereduceerd, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: s5030

150 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, humusvlekken, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: 
oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: AC-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: laag 11

165 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: s5040

 Einde boring op 190 cm -Mv / 0,76 m +NAP
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2

profiel: 1489-102
beschrijver: YRH, datum: 22-5-2014, X: 97.381,31, Y: 480.196,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,55, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol, opmerking: kolomopname

0 cm -Mv / 2,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

48 cm -Mv / 2,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: s5010

90 cm -Mv / 1,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: laag 1

103 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, compact (alleen zand en veen), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Opmerking: s5020

118 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig gereduceerd, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: s5030

138 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, humusvlekken, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, spoor wortelresten, kalkloos, 
interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: AC-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: laag 11

160 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: s5040

 Einde boring op 190 cm -Mv / 0,65 m +NAP
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3

profiel: 1489-103
beschrijver: YRH, datum: 22-5-2014, X: 97.389,43, Y: 480.207,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,56, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol, opmerking: kolomopname

0 cm -Mv / 2,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, enkele zandlagen, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

56 cm -Mv / 2,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: s5010

72 cm -Mv / 1,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, humusvlekken, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: laag 1

96 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veraard veen, compact (alleen zand en veen), kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Opmerking: s5020

106 cm -Mv / 1,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude 
duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag

110 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: s5030

127 cm -Mv / 1,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, humusvlekken, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, spoor wortelresten, kalkloos, 
interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: AC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: laag 11

155 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, normaal (alleen zand en veen), uiterst fijn, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

 Einde boring op 255 cm -Mv / 0,01 m +NAP
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4

profiel: 1489-104
beschrijver: PG, datum: 23-5-2014, X: 97.352,68, Y: 480.159,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,47, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol, opmerking: laatste 180 cm geboord

0 cm -Mv / 2,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 2,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingroen, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: 5010

110 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, amorf veen

120 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruinwit, matig fijn
Opmerking: uitgeloogd zand

125 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, amorf veen

130 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag
Opmerking: 5030

170 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijswit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: S5040

205 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruinwit, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: S5040

 Einde boring op 420 cm -Mv / 1,73 m -NAP
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5

profiel: 1489-106
beschrijver: MG, datum: 26-5-2014, X: 97.348,00, Y: 480.150,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,84, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: recent

14 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruinzwart, amorf veen
Bodemkundig: A-horizont

20 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont, enkele Fe- en Mn-vlekken
Opmerking: lijkt op soot A-hor met inspoeling uit veen

26 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: likt E-hor zee wit en biot

50 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: lijkt BB-hor vij donker, ook spikkels kan ook slecht ontwikkele bodem zij

104 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5040

136 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5040 langzame fase duinvorming?

162 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5040

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,16 m -NAP

profiel: 1489-107
beschrijver: MG, datum: 26-5-2014, X: 97.323,47, Y: 480.118,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,67, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: recent

21 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, weinig wortelresten
Bodemkundig: B-horizont

56 cm -Mv / 1,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

 Einde boring op 184 cm -Mv / 0,17 m -NAP
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profiel: 1489-108
beschrijver: MG, datum: 26-5-2014, X: 97.317,94, Y: 480.113,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,05, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: recent

63 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, donkerbruin, amorf veen
Bodemkundig: A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: veenlaag omgezet

75 cm -Mv / 1,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: met bioturbatie

112 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5040

 Einde boring op 242 cm -Mv / 0,37 m -NAP

profiel: 1489-109
beschrijver: MG, datum: 26-5-2014, X: 97.313,50, Y: 480.108,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,20, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: recent

96 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, amorf veen
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: s5020

110 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtwitgrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: bioturbatie, s5025

126 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Opmerking: bioturbatie s5030

140 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: bioturbatie s5040

172 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: 5040

 Einde boring op 280 cm -Mv / 0,60 m -NAP
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profiel: 1489-110
beschrijver: MG, datum: 2-6-2014, X: 97.292,16, Y: 480.078,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 1,84, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 1,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5010

53 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, amorf veen
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: s5020

56 cm -Mv / 1,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: S5025

64 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: s5040

108 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: s5040

 Einde boring op 194 cm -Mv / 0,10 m -NAP

profiel: 1489-111
beschrijver: MG, datum: 2-6-2014, X: 97.275,00, Y: 480.058,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 2,78, precisie hoogte: 1 cm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, doel boring: archeologie - kartering, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Noordwijkerhout, 
plaatsnaam: De Zlk, opdrachtgever: Archol, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv / 2,78 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: recent

23 cm -Mv / 2,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: s5010

115 cm -Mv / 1,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruinzwart, amorf veen
Bodemkundig: A-horizont
Opmerking: s5020

131 cm -Mv / 1,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

144 cm -Mv / 1,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, spoor wortelresten
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: tussenlaag, oud loopoppervlak?

168 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor wortelresten
Bodemkundig: E-horizont
Opmerking: s5030

205 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, spoor wortelresten
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

227 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn

 Einde boring op 240 cm -Mv / 0,38 m +NAP
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Put vnr. volgnr. aantal gewicht aw_groep N rand N wand N bodem insl_G 
Grind

insl_Z 
Zand

insl_ZFZ 
Zeer Fijn 
Zand

insl_P 
Potgruis

insl_O 
Organisch

insl_OV 
Overig

insl_NZ Niet 
Zichtbaar

aw_
dikte 4

aw_
dikte 5

aw_
dikte 6

aw_
dikte_7

aw_bak-
wijze

insl_
opmerking

aw_potop-
bouw

vorm_
opmerkin-
gen

aw_afwer-
king_bin-
nen

aw_wandvers_
techniek

versiering 
opmerkin-
gen

aw_afwer-
king_buiten

aw_pot-
vorm_
opmerking

aw_dat_
start

aw_dat_
eind

aw_opmer-
king

16 23 4 3 71,8 L Lokaal 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 OX G Glad G Glad BRONSL IJZ wandscherven 
van 1 individu

23 25 3 1 12,8 L Lokaal 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 OX R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

nagelindruk-
ken, vlakdek-
kend

R RUW BRONSL IJZ sterk verweerd

23 16 5 1 51 L Lokaal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 OX 3_GH 
Gesloten 
met Hals

licht gesloten 
kom met 
korte naar 
buiten staan-
de hals/rand

R RUW GR Groeven verticale 
groeven op 
de wand

R RUW BRONSL IJZ

23 11 1 2 13,3 L Lokaal 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

23 9 6 1 9,1 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 NEUT_
RED

R RUW KAM Kamstreek R RUW BRONSL IJZ

23 9 5 1 9,5 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 OX gras? R RUW GR Groeven twee parallel-
le groeven

R RUW BRONSL IJZ

23 9 4 1 7,5 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

23 9 3 1 22,8 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 OX R RUW VTIL 
Vingertopindrukken 
Los

vermoedelijk 
vlakdekkend 
patroon

R RUW BRONSL IJZ

23 9 2 1 38,1 L Lokaal 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

losse nage-
lindrukken, 
vlakdekkend 
patroon

R RUW BRONSL IJZ

23 9 1 3 7 GR Gruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 22 1 1 169 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 SEC.VERB R RUW R RUW BRONSL IJZ

23 25 4 4 23,2 L Lokaal 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 OX_RED R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

wandscher-
ven met 
enkele losse 
nagelindruk-
ken, patroon 
onduidelijk.

R RUW BRONSL IJZ vermoedelijk 
verschillende 
individuen

23 11 2 1 4,3 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW NIA Nagelindrukken 
aaneengesloten

plastische 
versiering van 
aaneengeslo-
ten nagelin-
drukken

R RUW BRONSL IJZ

23 25 2 1 54 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 OX_RED G Glad G Glad BRONSL IJZ

23 6 1 6 12,2 GR Gruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 25 1 1 9 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

23 7 5 1 27,8 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

losse nage-
lindrukken, 
vlakdekkend

R RUW BRONSL IJZ

23 7 4 1 14,1 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 OX_RED mogelijk 
organisch 
(gras?)

R RUW GR Groeven parallelle 
groeven

R RUW BRONSL IJZ

23 7 3 2 12 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 OX_RED mogelijk 
organisch 
(gras?)

R RUW B Besmeten BRONS IJZ

23 7 2 6 15,8 GR Gruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 7 1 4 24 L Lokaal 0 4 0 0 0 0 1 2 0 1 4 R RUW R RUW

23 23 1 1 5,8 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

vermoedelijk 
vlakdekkend 
patroon

R RUW BRONSL IJZ

23 15 2 3 60,9 L Lokaal 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

23 13 4 1 49,7 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 OX potgruis / 
organisch 
(gras?)

R RUW GR Groeven kruisende 
groeven, 
willekeurig 
patroon

R RUW BRONSL IJZ

23 6 2 15 174 L Lokaal 0 13 2 0 2 0 12 1 0 0 6 8 1 OX_RED mogelijk 
deels 
gemagerd 
met orga-
nisch mate-
riaal (gras)

R RUW R RUW BRONSL IJZ scherven ver-
moedelijk van 
2 individuen

23 5 1 1 13,7 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 OX_RED R RUW G Glad BRONSL IJZ

23 13 1 2 20 L Lokaal 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

23 15 7 2 28,2 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 OX_RED R RUW GR Groeven R RUW BRONSL IJZ

23 15 6 1 13 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW KAM Kamstreek R RUW BRONSL IJZ

23 15 5 2 16,4 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 OX_RED R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

Losse nage-
lindrukken, 
vermoedelijk 
vlakdekkend

R RUW BRONSL IJZ

Bijlage V Determinatie handgevormd aardewerk

(g)



Put vnr. volgnr. aantal gewicht aw_groep N rand N wand N bodem insl_G 
Grind

insl_Z 
Zand

insl_ZFZ 
Zeer Fijn 
Zand

insl_P 
Potgruis

insl_O 
Organisch

insl_OV 
Overig

insl_NZ Niet 
Zichtbaar

aw_
dikte 4

aw_
dikte 5

aw_
dikte 6

aw_
dikte_7

aw_bak-
wijze

insl_
opmerking

aw_potop-
bouw

vorm_
opmerkin-
gen

aw_afwer-
king_bin-
nen

aw_wandvers_
techniek

versiering 
opmerkin-
gen

aw_afwer-
king_buiten

aw_pot-
vorm_
opmerking

aw_dat_
start

aw_dat_
eind

aw_opmer-
king

23 15 4 1 49,2 L Lokaal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED 3_GH 
Gesloten 
met Hals

R RUW nagel- / vin-
gertopindruk-
ken aan de 
buitenzijde 
van de rand

B Besmeten BRONSL IJZ

23 13 3 1 11,8 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED uitgesleten 
potgruis-
magering

R RUW SIL Spatelindrukken 
Los

parallelle 
rijen spate-
lindrukken in 
vlakken met 
afwijkende 
orientatie

R RUW BRONSL IJZ sterk verweerd

23 15 3 1 5,8 L Lokaal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED 3_GH 
Gesloten 
met Hals

R RUW golfachtige 
versiering aan 
de buiten-
zijde van de 
rand

B Besmeten Pot met 
drieledig 
pro�el. Buik 
vermoedelijk 
besmeten, hals 
onbesmeten.

23 13 2 1 154 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 OX G Glad G Glad BRONSL IJZ

23 6 3 2 39,8 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 OX_RED R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

vlakdekkend 
patroon

R RUW BRONSL IJZ

23 15 1 6 17,2 GR Gruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 6 5 3 107,1 L Lokaal 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 OX_RED R RUW KAM Kamstreek verticale 
banen kam-
streek

R RUW BRONSL IJZ scherven ver-
moedelijk van 
1 individu

23 16 1 18 45,7 GR Gruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 16 2 8 159,9 L Lokaal 0 7 1 0 0 0 0 0 8 0 8 NEUT organisch / 
potgruis

R RUW GR Groeven R RUW BRONSL IJZ vermoedelijk 
scherven van 
hetzelfde indi-
vidu

23 16 3 2 35,5 L Lokaal 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 OX_RED R RUW B Besmeten BRONSL IJZ

23 16 4 5 41 L Lokaal 0 5 0 0 0 0 1 3 0 1 3 2 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

23 12 1 2 25,5 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 OX_RED gras? R RUW R RUW BRONSL IJZ

24 28 1 2 5,8 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 OX_RED relatief grof 
kwartsgruis

O 
Onduidelijk

O Onduidelijk NEOL IJZV datering op 
basis van 
mageringsma-
teriaal

25 34 2 1 8,3 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

Vermoedelijk 
parallelle 
rijen nagelin-
drukken

R RUW BRONSL IJZ

25 35 6 1 35,5 L Lokaal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 RED 1_OPG 
Open 
Gepro�leerd

vormtype 71 G Glad G Glad BRONSL IJZ

25 35 4 1 102 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 OX_RED gras? G Glad G Glad BRONSL IJZ

25 35 3 1 57 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

25 35 1 4 12,2 GR Gruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 35 2 2 20,9 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 OX_RED R RUW B Besmeten BRONSL IJZ

25 34 1 2 12,7 L Lokaal 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 OX_RED G Glad G Glad BRONSL IJZ

26 68 4 5 36,1 L Lokaal 0 5 0 0 1 0 1 1 0 2 5 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

27 68 1 18 40,8 GR Gruis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 74 1 1 16,7 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

27 69 1 1 4,1 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ

27 68 2 1 62,9 L Lokaal 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW KAM Kamstreek wand ver-
sierd met ver-
ticale banen 
kamstreek, 
tot aan de 
bodem

R RUW BRONSL IJZ

27 68 3 1 5,1 L Lokaal 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 OX_RED R RUW KAM Kamstreek R RUW BRONSL IJZ

27 68 6 2 10,9 L Lokaal 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 OX_RED organisch 
(gras)

R RUW GR Groeven R RUW BRONSL IJZ

27 68 7 3 1331 L Lokaal 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 OX_RED R RUW NIL Nagelindrukken 
Los

rijen nage-
lindrukken in 
vlakdekkend 
patroon, 
hoofdzakelijk 
parallel

R RUW BRONSL IJZ scherven ver-
moedelijk van 
1 individu

27 63 1 4 32,9 L Lokaal 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 OX_RED R RUW R RUW BRONSL IJZ wandscherven 
van 1 individu

(g)
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