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Samenvatting

In 2016 heeft RVB het projectgebied Ontmanteling voormalig Marinevliegkamp 

Valkenburg uitgebreid met locatie A in het noorden van het vliegveld. Vanwege de 

hoge archeologische verwachting van locatie A heeft het bevoegd gezag besloten dat 

het gebied in het kader van de ontmanteling middels proefsleuven op de aanwezigheid 

van archeologische waarden onderzocht dient te worden. In opdracht van Heijmans bv 

heeft Archol bv dit onderzoek tussen 29 mei 2017 en 14 juni 2017 uitgevoerd.

Doelstelling van het onderzoek is het karteren en waarderen van archeologische 

vindplaatsen door middel van sleuven met als doel te komen tot een selectieadvies. Op 

basis hiervan dient het bevoegd gezag, i.c. de gemeente Katwijk een selectiebesluit te 

kunnen nemen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 19 proefsleuven aangelegd (totaal 4.835 m²). 

De sleuven zijn overwegend  zuidwest-noordoost georiënteerd, haaks op de verwachte 

geomorfologische opbouw van het gebied. De exacte locatie van de putten is 

voornamelijk bepaald door de ligging van de kabels en leidingen, gebouwen, bestrating 

en locaties met milieuvervuiling. Parallel met het proefsleuvenonderzoek vond in het 

proefsleuvenonderzoek een OCE-onderzoek plaats dat archeologisch is begeleid. In het 

kader hiervan zijn ook twee putten gedocumenteerd (putten 182 en 183) die relevant 

zijn voor de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. Daarom worden deze  putten 

in dit rapport meegenomen.

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied van zuid naar 

noordoost een strook met geul- en oeverafzettingen loopt. De geulafzettingen 

blijken voor het grootste deel afkomstig uit de dekafzettingen. Vermoedelijk betreft 

het een reactivering van de kreekgeul die hier oorspronkelijk vanuit het zuiden 

het onderzoeksgebied in liep.  De reactivering was dermate fors dat op een smalle 

strook de verlande kreekgeul volledig is opgeruimd. Daarnaast is ook een deel van de 

kreekoever opgeruimd. Ten oosten van de geul- en kreekafzettingen ligt een uitgebreid 

komgebied van het kwelderlandschap. Het kwelderlandschap is afgedekt door een 

dun pakket  dekafzettingen. Tijdens de vorming van dit deklandschap is de een oude 

kreekgeul zoals gezegd gereactiveerd.  

Onderzoeksgebied locatie A heeft vier bewonings- en gebruiksfasen gekend: vroege 

ijzertijd, late ijzertijd-middeleeuwen, late middeleeuwen-Nieuwe tijd (voor 1939) en 

de militaire gebruiksfase vanaf 1919).  Op basis van de verspreiding van de sporen en 

vondsten zijn voor de perioden vroege ijzertijd en late middeleeuwen- Nieuwe tijd 

(voor 1939)  twee sites gedefinieerd. Site 31, nederzettingsafval uit de vroege ijzertijd, 

is tot vindplaats 2-noord gerekend. Site 32, een mogelijk boerenerf uit de 18e en/of 19e 

eeuw,  is een individuele vindplaats geworden (vindplaats 22). 

De periode late ijzertijd-middeleeuwen wordt vertegenwoordigd door enkele 

verspreid gelegen greppels die getuigen van een zeer extensief gebruik van het 

onderzoeksgebied. Om die reden zijn voor deze periode geen sites of vindplaatsen 

gedefinieerd.

De militaire fase van locatie A heeft 12 sites opgeleverd die tot zes vindplaatsen 

zijn gerekend (vindplaatsen 23 – 28). Deze vindplaatsen vertegenwoordigen de 

opeenvolgend gebruiksfasen van het vliegveld:

-  Vindplaats 23 Aanleg Vliegpark
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-  Vindplaats 24 Oorlogshandelingen Mei 1940

-  Vindplaats 25 Flugplatz Katwijk

-  Vindplaats 26 Brits 1945-1946

-  Vindplaats 27 Onbekende periode

-  Vindplaats 28 Koude Oorlog

De waardering van de verschillende vindplaatsen conform de KNA 4.0 leidt tot de 

volgende uitslag:

Vindplaats 2-noord nederzettingsareaal vroege ijzertijd: behoudenswaardig (X31)

Vindplaats 22 boerenerf Nieuwe tijd: behoudenswaardig (X32)

Vindplaats 23 Aanleg Vliegpark

-  dicht gegooide vooroorlogse sloten: niet-behoudenswaardig (Z1)

-  afwateringssystemen: niet behoudenswaardig (Z2)

-  hangars: behoudenswaardig (Z3)

Vindplaats 24 Oorlogshandelingen Mei 1940

-  sloot Z11: behoudenswaardig (Z4)

Vindplaats 25 Flugplatz Katwijk

-  kuil met MG15 magazijnen: behoudenswaardig (Z5)

-  betonnen fundering Splitterbox: behoudenswaardig (Z6)

-  betonnen vloer bunker: behoudenswaardig, maar inmiddels volledig 

gedocumenteerd en daarmee niet behoudenswaardig (Z7)

-  loopgraaf: behoudenswaardig (Z8)

-  ontmantelingssleuven: niet- behoudenswaardig (Z13)

Vindplaats 26 Brits 1945-1946

-  kuil met kachel e.a. afval: behoudenswaardig (Z9)

Vindplaats 27 Onbekende periode

-  bakstenen pad op PSP platen: behoudenswaardig (Z10)

-  betonnen piramidevormige constructie: behoudenswaardig (Z11)

Vindplaats 28 Koude Oorlog

-  afvalkuil: behoudenswaardig (Z12)

Geconcludeerd is dat 11 van de 14 aangetroffen sites behoudenswaardig zijn.

Aanbevolen wordt:

- De behoudenswaardige site X31 toe te voegen aan het noordelijke deel van 

vindplaats 2, onder een gelijk regiem te beschermen (ex-situ behoud) en de 

begrenzing van deze vindplaats aan te passen. 

- De behoudenswaardige sites als vindplaatsen in-situ of ex-situ te beschermen: 

vindplaats 22 (X32), vindplaats 23 (Z3), vindplaats 24 (Z4), vindplaats 25 (Z5, Z7, 

Z8), vindplaats 26 (Z9), vindplaats 27 (Z10, 

- Z11) en vindplaats 28 (Z12).

- Sites Z2 en Z7 en de zones zonder behoudenswaardige archeologische resten vrij te 

geven. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVB) en de gemeente Katwijk werken 

sinds 2005, na de sluiting van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg, aan een 

nieuwe inrichting van het gebied. Het project Locatie Valkenburg genaamd, omvat 

de ontwikkeling van een wijk van circa 5.000 woningen. In 2010 en 2011 is in het 

projectgebied een grootschalig proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Voordat de nieuwe inrichting van Locatie Valkenburg gerealiseerd kan worden moet 

het terrein eerst van veel obstakels ontdaan worden. Dit project heet Ontmanteling 

voormalig Marinevliegkamp Valkenburg en wordt uitgevoerd door Heijmans Wegen 

BV. In het kader van de ontmanteling zijn vanaf 2015 verschillende archeologische 

onderzoeken uitgevoerd.

In 2016 heeft RVB het projectgebied Ontmanteling voormalig Marinevliegkamp 

Valkenburg uitgebreid met locatie A in het noorden van het vliegveld (Figuur 1.1). 

Vanwege de hoge archeologische verwachting van locatie A heeft het bevoegd gezag 

besloten dat het gebied in het kader van de ontmanteling middels proefsleuven op de 

aanwezigheid van archeologische waarden onderzocht dient te worden. In opdracht 

van Heijmans bv heeft Archol bv dit onderzoek tussen 29 mei 2017 en 14 juni 2017 

uitgevoerd.

Figuur 1.1
 Ligging onderzoeksgebied (rood).

1
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1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied locatie A heeft een oppervlakte van ca. 5,75 ha. Het grootste 

deel van het terrein was tot voorkort verhard met een dikke laag asfalt en in gebruik 

als opstelterrein voor vliegtuigen. Dit deel van het gebied bevindt zich direct voor drie 

nog aanwezige hangars. Het noordelijke deel van het plangebied rond de ringweg van 

het vliegveld is grotendeels begroeid met gras, struikgewas en bomen. Vanaf 2017 zal 

locatie A ontdaan worden van obstakels. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

en een 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 IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een proefsleuvenonderzoek, karterende 

en waarderende fase. Na afronding van dit onderzoek dient de bevoegde overheid 

(gemeente Katwijk), op basis van de onderzoeksresultaten een besluit te nemen 

over het vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het 

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

het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan 

kan de initiatiefnemer (RVB/gemeente Katwijk) verplicht worden tot een aanpassing 

van de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden), of tot een archeologische 

opgraving.

Voorafgaand aan het onderzoek heeft de opdrachtgever een Programma van Eisen 

laten opstellen.1  Het onderzoek is conform dit programma uitgevoerd.

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd van 29 met tot en met 14 juni 2017. Het 

veldwerk is uitgevoerd door een team van Archol, aangevuld met een specialist 

archeologie 2e wereldoorlog en een specialist fysische geografie (Tabel 1.2). Een 

machinist van Heijmans heeft de graafwerkzaamheden uitgevoerd. Dr. P.F.B. 

Jongste trad tijdens het onderzoek op als directievoerder vanuit de opdrachtgever. 

De gemeente Katwijk, vertegenwoordigd door beleidsarcheoloog en adviseur 

archeologische monumentenzorg dr. B. Voormolen, trad op als bevoegd gezag.

1  
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Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (Proefsleuvenonderzoek)

Projectnaam: Ontmanteling voormalig marinevliegkamp Valkenburg - locatie A

Archolprojectcode: VNV1708

Archis-zaaknummer: 4545448100

Opdrachtgever: Heijmans Wegen BV, Erik Pistorius (projectleider)

Directievoering: RVB, Peter Jongste (directievoerder)

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk, Boudewijn Voormolen (Beleidsarcheoloog & 
Adviseur Archeologische Monumentenzorg Katwijk)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 29 mei 2017 - 14 juni 2017 

Rapport gereed: Datum rapport gereed

Versie 1.2 (concept) 

Goedkeuring bevoegd gezag Nog niet beoordeeld

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Valkenburg

Toponiem: Nieuw-Valkenburg

Coördinaten gebied: 89.290/465.202
90.330/465.020
89.260/463.910
87.780/464.920

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 5,75 ha. 

Huidig grondgebruik: Groenvoorziening/braakliggend

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Zuid-Holland

Naam Functie

Adrie Tol projectleider

Pepijn van de Geer veldwerkleider

Minja Hemminga vervangend veldwerkleider

Jordy Aal veldarcheoloog

Vincent Blekemolen veldassistent

Bram Jansen (RAAP) fysisch geograaf 

Arjen Bosman (Military 
Legacy) specialist Tweede wereldoorlog

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Doelstelling van het onderzoek is het karteren en waarderen van archeologische 

vindplaatsen door middel van sleuven met als doel te komen tot een selectieadvies. Op 

basis hiervan dient het bevoegd gezag, i.c. de gemeente Katwijk een selectiebesluit te 

kunnen nemen. In het programma van Eisen zijn de hiervoor volgende vraagstellingen 

opgenomen.

2.2 Vraagstellingen

Algemeen:
1.  Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, 

ofzijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?

2.  Indien het onderzoek in bepaalde zones geen archeologische resten of beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke 

verklaring is hiervoor dan te geven?

3. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich archeologische resten of waar zijn 

deze te verwachten?

4.  Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten (sporen, 

structuren en vondsten)?

5.  Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen vindplaatsen 

aparte sites onderscheiden worden. Zo ja, op welke gronden? Welke criteria worden 

gehanteerd om dit onderscheid te maken?

6.  Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale 

zin, van de vindplaatsen en sites, sporenzones of vondststrooiingen en wat is de 

onderlinge samenhang?

7.  Wat is per archeologische vindplaats/site in het onderzoeksgebied:

 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing;

 b. de geologische en/of bodemkundige eenheid;

 c. de omvang (inclusief verticale dimensies);

 d. aard / complextype / functie;

 e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia);

 f. de vondst- en spoordichtheid;

 g. de stratigrafie;

 h. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie.

8.  Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, 

percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, etc.?

9.  Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit 

blijkt dat en welke kenmerken hebben deze?

10. Welke verbanden zijn er te leggen tussen de nieuw aangetroffen archeologische 

vindplaatsen en de archeologische vindplaatsen uit de naastgelegen terreindelen 

die in 2009/2011 zijn onderzocht? Heeft het onderzoek nieuwe inzichten over de 

aard,ouderdom en omvang van deze vindplaatsen opgeleverd? Zo ja, welke?

11. Wat zijn de fysiek-landschappelijke kenmerken van de deelgebieden en hoe verhouden 

die zich tot fysiek-landschappelijke kenmerken van de naastgelegen gebieden die 

tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2009/2011 zijn onderzocht.

12. Heeft het onderzoek nieuwe landschappelijke en cultuurlandschappelijke opgeleverd 

omtrent locatiekeuze, exploitatiegebieden, inrichting van de omgeving van 

vindplaatsen en infrastructuur per periode? Zo ja, welke?

2
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13.  Kunnen op grond van de gegevens uit het huidige onderzoek en de eerdere 

onderzoeken meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate 

zijn deze aaneensluitend? Wanneer en waarom zijn de vindplaatsen/sites in zijn geheel 

verlaten of in onbruik geraakt?

Neolithicum/Bronstijd:
14.  Op welke wijze is gedurende het neolithicum en bronstijd gebruikgemaakt van de 

verschillende landschappelijke zones in het plangebied?

15.  Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten uit deze periodes?

16.  Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor aanvullend onderzoek naar 

vindplaatsen uit deze periodes?

Late bronstijd/ijzertijd: 
17. Op welke wijze is gedurende de late bronstijd en ijzertijd gebruikgemaakt van de 

verschillende landschappelijke zones in het plangebied?

18. Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten uit deze periode?

19. Welke inzichten zijn er wat betreft de inrichting van de nederzettingsterreinen uit deze 

periode (een- of meerfasige losse erven of bewoningsclusters)?

20. Welke aanwijzingen zijn er voor inrichtingssporen rondom de huisplaatsen uit deze 

periode? Kan er inzicht verkregen worden omtrent aard en omvang van het ingerichte 

landschap rondom de huisplaatsen? Zijn er aanwijzingen voor bijzondere fenomenen 

als knuppelwegen ed.? Waartoe kunnen deze zijn gebruikt?

21. Welke aanwijzingen zijn er voor logistieke verbanden tussen de vindplaatsen (wegen, 

waterlopen, geomorfologische fenomenen)?

22. Welke verbanden zijn er tussen de aangetroffen archeologische resten en de ten zuiden 

en westen van het onderzoeksgebied gelegen vindplaats 2?

23. Wat voor inzichten geven de aangetroffen archeologische resten in de aard en omvang 

van vindplaats 2? 

Romeinse tijd:
24. Welke verbanden zijn er tussen de aangetroffen archeologische vindplaatsen, 

de bekende vindplaatsen 5-8 en de Romeinse verdedigingswerken, castellum en 

kampdorpen en infrastructuur langs de Limes (ten oosten van het plangebied)?

25. Welke stratigrafische en ruimtelijke verbanden zijn er tussen de verschillende 

bewonings- en activiteitsfasen?

26. Zijn er concrete aanwijzingen in de vorm van grondsporen en/of vondsten die 

kunnen duiden op het gebruik van het gebied door Romeinse militairen gedurende de 

Vroeg-Romeinse tijd?

Romeinse tijd (achterland):
27. Welke zijn de kenmerken van de nederzettingsterreinen in het Romeinse achterland 

(specifiek voor elke landschappelijke zone)?

28. Op welke wijze richtten de bewoners van het Romeinse achterland hun omgeving in 

(verkavelingen) en op welke wijze ontwikkelt deze zich gedurende deze periode?

Vroege middeleeuwen:
29. Zijn er aanwijzingen voor Vroegmiddeleeuwse bewoning en hoe verhoudt deze zicht 

tot vindplaats 13 en de bekende Vroegmiddeleeuwse vindplaatsen ten westen van het 

plangebied?

30. Op welke wijze manifesteert de bewoning zich gedurende de Vroege Middeleeuwen 

uitgesplitst naar landschappelijke zone? Welke chronologische ontwikkeling is daarbij 

zichtbaar?
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31. Op welke wijze werden huisplaatsen en omgeving gedurende deze periode ingericht?

Late middeleeuwen/Nieuwe tijd:
32. Op welke wijze zet de bewoning in het plangebied (geclusterd of in de vorm van 

verspreide huisplaatsen) zich voort gedurende de Late Middeleeuwen?

33. Welke aanwijzingen zijn er t.a.v. de (her)ontginning van het plangebied gedurende 

deze periode (bemaling, verkavelingen etc.)?

2e Wereldoorlog:
34. Welke (nieuwe) inzichten zijn er ten aanzien van de inrichting van het plangebied 

gedurende de Tweede Wereldoorlog?

35. Zijn er vondsten en/of sporen die aan de hangars of andere gebouwen van het 

Nederlandse vliegpark zijn toe te schrijven? Zo ja, welke?

36. Zijn er vondsten en/of sporen die aan Duitse verdedigingswerken zijn toe te schrijven? 

Zo ja, welke?

37. Indien er vliegtuigonderdelen worden aangetroffen: Van welke typen vliegtuigen zijn 

de vliegtuigonderdelen? Welke vliegtuigen kunnen geïdentificeerd worden op basis van 

Werknummers?

38. Zijn er objecten met persoonlijke markeringen? Of zijn er persoonlijke eigendommen? 

Zijn de objecten op personen te herleiden?

39. Zijn er vondsten en/of sporen die aan Nederlandse verdedigingswerken zijn toe te 

schrijven(bijvoorbeeld loopgraven ed.)? Welke concrete aanwijzingen zijn er voor het 

tijdstip van het opvullen van de verdedigingswerken? Welke vondsten komen in de 

verdedigingswerken voor? Betreffen de vondsten materiaal-dumps of gaat het om 

“zwerfafval”?

40. Loopt sloot Z11 door in het onderzoeksgebied? Zijn er concrete aanwijzingen voor 

het tijdstip van het opvullen van de sloot? Zo ja, wat zijn deze? Is er een stratigrafie 

in de opvulling van de verdedigingswerken? Zo ja, hoe manifesteert die zich? Wat is 

de datering van de per laag of vak aangetroffen objecten? Wat zijn de aanwijzingen 

dat de betreffende sloot is gebruikt als verdedigende stelling of alleen als materiaal 

dump? Waar blijkt dit uit? 

.

Koude Oorlog:
41. Zijn er vondsten en/of sporen die aan de hangars of andere gebouwen aan het MLD 

vliegkamp Valkenburg zijn toe te schrijven? Zo ja, welke?

42. Welke (nieuwe) inzichten zijn er op basis van sporen en vondsten uit vraag 41. ten 

aanzien van de inrichting van het plangebied gedurende de Koude Oorlog?

43. Betreffen de vondsten materiaal-dumps of gaat het om “zwerfafval”?

44. Indien er vliegtuigonderdelen worden aangetroffen: Van welke typen vliegtuigen zijn 

de vliegtuigonderdelen? Welke vliegtuigen kunnen geïdentificeerd worden op basis van 

nummers?

45. Zijn er objecten met persoonlijke markeringen? Of zijn er persoonlijke eigendommen? 

Zijn de objecten op personen te herleiden?
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Methodiek veldwerk

3.1 Strategie

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 19 proefsleuven aangelegd (Tabel 3.1 en 

Figuur 3.1). De sleuven zijn overwegend  zuidwest-noordoost georiënteerd, haaks op 

de verwachte geomorfologische opbouw van het gebied. De exacte locatie van de 

putten is voornamelijk bepaald door de ligging van de kabels en leidingen, gebouwen, 

bestrating en locaties met milieuvervuiling.

Omdat de landschappelijke bodemopbouw van locatie A nog niet in detail bekend 

was, is voor een gefaseerde opzet van het onderzoek gekozen om zo de beschikbare 

m² op een efficiënte wijze in te zetten. Tijdens fase 1 zijn elf, 4 m brede proefsleuven 

aangelegd (putten 176-181 en 184-188) met een lengte variërend van 18 tot 165 m. De 

onderlinge afstand tussen de sleuven bedraagt 50 tot 80 m. Doel van deze fase was 

het verkrijgen van inzicht in de opbouw van het landschap en de aanwezigheid van 

archeologische resten uit alle te verwachte perioden. 

Tijdens fase 2 zijn tijdens de fase 1- sleuven zes proefsleuven in de archeologisch 

kansrijke zones (putten 191-195). Het gaat dan om de kreekruggen waarop in 

het aangrenzende gebieden resten van vindplaats 2 (late bronstijd – ijzertijd) 

zijn aangetroffen. Als laatste zijn twee kleine putten aangelegd enkele specifieke 

elementen beter in beeld te krijgen (fase 3). Put 189 is gegraven om het zuidwestelijk 

hoekpunt van de voormalige hangars op te sporen, put 190 had tot doel het karteren 

en waarderen van de op de luchtfoto zichtbare loopgraven. 

In afwijking op het PvE/PvA moesten de locaties van de fase 1-sleuven (176 t/m 180) in 

het noordelijk deel van locatie A worden aangepast. De oorspronkelijk geplande putten 

zijn ingekort en verlegd vanwege de aanwezige begroeiing en grote hoeveelheid 

kabels en leidingen in de bodem. 

Parallel met het proefsleuvenonderzoek vond in het proefsleuvenonderzoek een 

OCE-onderzoek plaats dat archeologisch is begeleid. In het kader hiervan zijn ook twee 

putten gedocumenteerd (putten 182 en 183) die relevant zijn voor de resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek. Daarom worden deze  putten in dit rapport meegenomen.2

Put Opp. Put Opp.

176 71 188 412

177 85 189 74

178 62 190 134

179 56 191 6

180 80 191 74

181 640 192 105

184 676 193 103

185 824 194 92

186 595 195 90

187 656    

2  Van de resultaten van de overige archeologische begeleidingen wordt verslag gedaan  in  een 
aparte rapportage binnen het kader van de ontmanteling van het vliegveld.

Tabel 3.1 
Overzicht van de nummering en omvang van 
de aangelegde werkputten (totaal 4.835 m²).

3
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3.2 Methodiek 

Er is gewerkt volgens de specificaties in het PvE en PvA.3 Als eerste zijn de 

proefsleuven van fase 1 aangelegd, daarna die van fase 2 en als laatste die van fase 

3. De putten zijn aangelegd met een kraanmachine met een gladde (gesloten) bak, 

geleverd door Heijmans. Voor de putten 179 en 180 is een kleinere kraan (midi) ingezet 

om tussen de begroeiing en kabels en leidingen te kunnen graven. Bij de aanleg van de 

putten is in eerste instantie de recente bovenlaag laagsgewijs verwijderd en is op het 

eerste te onderscheiden niveau (top dekafzettingen) een eerste vlak aangelegd (vlak 1). 

Vervolgens is verdiept naar het tweede vlak (kwelder-krekenlandschap). Indien op dit 

niveau geen sporen aanwezig waren is verder verdiept tot de estuariene afzettingen).

De putten zijn aangelegd onder constante begeleiding van een archeoloog. Tevens 

is er daar waar een verdenking was op de aanwezigheid van CE begeleiding geweest 

van een (senior) OCE-deskundige. Tijdens het verdiepen is het vlak continu visueel 

geïnspecteerd op vondsten en met een metaaldetector afgezocht op metalen 

voorwerpen. De aanlegvondsten zijn  verzameld in vakken van 5x4 m. Alle vlakken 

en sporen zijn gefotografeerd en ingetekend met behulp van een GPS. Sporen zijn 

tevens direct ingevoerd in de velddatabase, waarbij het spoortype en de opvulling 

zijn beschreven. Een selectie van de sporen is vervolgens gecoupeerd om de 

conservering vast te stellen en een waardering op te stellen. De aangetroffen modern 

oorlogserfgoed bouwresten in baksteen en beton zijn schoon geveegd om faseringen 

en maatvoering te kunnen documenteren. Deze bouwresten zijn in situ gebleven, 

met uitzondering van een water opvangput en drainagebuizen (spoor 58) en de 

naastgelegen Duitse bunkerfundatie (spoor 55).  Deze laatste is op last van het OCE 

verwijderd, na een tussentijdse waarderingsslag over de in dit geval niet aanwezige 

behoudenswaardigheid.

De profielen zijn onderzocht door op strategische punten profielkolommen aan te 

leggen en te documenteren. In totaal zijn 58 profielkolommen gedocumenteerd. 

De profielen zijn gefotografeerd en digitaal beschreven. Ter ondersteuning van de 

archeologen is een fysisch geograaf (B. Jansen, RAAP) ter plaatse geweest om de 

profiel opbouw te bekijken en bespreken. 

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 1276 vondsten verzameld. Alle vondsten zijn naar 

categorie gesplitst, geteld, gewogen en gedetermineerd. Bij de determinatie zijn de 

vondsten alleen op basaal niveau uitgewerkt ter ondersteuning van de beantwoording 

van de onderzoeksvragen. In de praktijk betekent dit dat de aard en datering van 

de vondsten is vastgesteld. Bij houtvondsten is de houtsoort bepaald en zijn de 

bewerkingssporen beschreven, waarbij tevens gekeken is naar geschiktheid voor 

dendrochronologisch onderzoek. Tijdens het veldwerk zijn vondsten gecontroleerd 

op de aanwezigheid van CE. In overleg met de senior-OCE deskundige is ongevaarlijk 

materiaal, zoals afgeschoten patroonhulzen en lege mitrailleur magazijnen, als 

archeologische vondst verzameld kunnen worden. Reden voor het verzamelen 

is de mogelijkheid tot het beantwoorden van onderzoeksvragen. Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek zijn geen CE aangetroffen die potentieel gevaarlijk zijn.

 

Omdat het in 2010/2011 uitgevoerde vooronderzoek reeds voldoende informatie 

over de conserveringstoestand van ecologische resten heeft gegenereerd, zijn geen 

ecologische monsters genomen.

3  Hemminga 2017; Tol 2017.
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Figuur 3.1 
Sleuven- en puttenkaart met nummers en 
beschreven profielen.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Regionale archeologische en landschappelijke context 

Het plangebied Locatie Valkenburg  is gelegen in het westelijk kustgebied waar vanaf 

het neolithicum sprake is van bewoning. In de regio rondom het plangebied vindt 

vanaf dit tijdvak bewoning plaats op en langs de strandwallen. Later, vanaf de late 

prehistorie, wordt ook op het veen en op zandige crevasseruggen of oeverwallen 

langs restgeulen gewoond. In de Romeinse tijd is een concentratie van bewoning 

(kampdorpen) en militaire forten langs de Romeinse rijksgrens, de Limes op de 

zuidoever van de Rijn, waar te nemen. Vanaf de vroege middeleeuwen is sprake van 

een uitgestrekt weidegebied met bewoning op de zuidoever van de Rijn.

Het plangebied Locatie Valkenburg is gesitueerd in het estuarium van de Oude 

Rijn. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor strandwallen of oude duinen. In 

de verlandingsperiode van het estuarium is sprake geweest van verschillende 

afzettingsmilieus. De verschillende afzettingsmilieus hebben geleid tot de vorming van 

verschillende stratigrafisch van elkaar gescheiden landschappen. Deze landschappen 

bestaan van beneden naar boven uit: een estuarien landschap, een kwelder- en 

krekenlandschap en een landschap dat is gevormd als gevolg van overstromingen 

vanuit de Rijn (deklandschap). 

4.1.1 Estuarien landschap 

Het oudste te onderscheiden landschap is een estuarien landschap. Dit landschap 

is gevormd in een inter- of subgetijdenmilieu, waarin het oppervlak continu onder 

water lag of dagelijks werd overstroomd vanwege een open verbinding met de zee. 

Dit getijdenlandschap is vergelijkbaar met het huidige waddenlandschap. Het heeft 

bestaan gedurende de periode late steentijd – bronstijd (grofweg 4400 tot 1500 v.Chr.). 

Een laklaag in de top van de estuariene afzettingen duidt op een stilstandfase in de 

sedimentatie. De laklaag is gevormd toen het gebied boven het gemiddeld hoog water 

kwam te liggen: vermoedelijk pas vanaf de late bronstijd. In de laatste verlandingsfase 

van het estuarium lijkt sprake te zijn van een broekbosachtige vegetatie in sommige 

delen van het gebied. In andere, nattere delen overheerste riet. Binnen het verlandend 

estuarium zal sprake zijn geweest van een vertakt geulensysteem.

Het estuarien landschap was waarschijnlijk altijd te nat voor bewoning. Betreding kan 

hier wel hebben plaatsgehad, vanuit het duinengebied en de oeverwallen van de Oude 

Rijn. Het estuarien landschap zal door de mens wel voor speciale activiteiten zoals 

jacht en visserij zijn benut.

 

4.1.2 Kwelder- en krekenlandschap

In ca. een tot vier eeuwen is het estuarien landschap geleidelijk overgegaan in 

een kwelder- en krekenlandschap. De invloed van de getijden wordt minder en 

delen van het gebied staan permanent droog. Dit zijn vooral de hogere oevers van 

getijdenkreken die het kwelderlandschap doorsnijden. Vanuit de grotere kreken heeft 

zich een fijner geulsysteem vertakt. Deze kleinere geulen zijn minder diep; meestal 

is er hierbij geen sprake van oever(wal)vorming. Buiten de kwelderoevers bevinden 

zich komafzettingen. Opvallend is de aanwezigheid van een dubbele laklaag in vrijwel 

4
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het hele onderzoeks- gebied, die duidt op een regionale periode van verminderde of 

afwezige sedimentatie (eindfase: rond 1000 - 800 v.Chr.).

Op de, hogere en drogere, oevers van de getijdenkreken kon men wonen. Gedurende 

het proefsleuvenonderonderzoek uit 2010-2012 is op de kreekoevers dan ook 

bewoning aangetroffen uit de periode vanaf de late bronstijd tot in de late ijzertijd 

(grofweg van 1000 tot 50 v.Chr.) en mogelijk ook nog in de Vroeg-Romeinse tijd (vanaf 

12 v.Chr.). De aangetroffen archeologische resten uit deze perioden bestaan onder 

meer uit nederzettingen (boerderijen), spiekers, akkercomplexen en andere vormen 

van landinrichting (hekwerk, greppels).

4.1.3 Deklandschap

Na het inactief raken van het kwelder- en krekenlandschap breekt een fase aan met 

een grotere aanvoer van zandig sediment. De dekafzettingen lijken vooral het gevolg 

van grootschalige overstromingen vanuit de zee waarbij kustafslag is opgetreden. 

Maar ook  de Oude Rijn, die in de loop van de ijzertijd het noordoostelijk deel van het 

plangebied landschappelijk gaat domineren, vormt een sedimentbron. De zandige 

sedimenten zijn als een deken over het prehistorische kwelder- en krekenlandschap 

afgezet, waarbij nauwelijks erosie van het onderliggende landschap is opgetreden. 

De dekafzettingen vallen op door een directe correlatie met het reliëf van het 

onderliggende landschap. In de lage delen van het kwelder- en krekenlandschap ((rest)

geulen en kommen) is sprake van een relatief dik en zandig dekpakket. Ter hoogte van 

de hoger gelegen kwelderoevers is het pakket dekafzettingen relatief dun en meer 

kleiig. 

In het westen van het plangebied is een getijden- of dekgeul door de 

kwelderafzettingen tot in het onderliggende estuarien landschap ingesneden. 

Mogelijk is sprake van een reactivering van een oudere kweldergeul. De geul wordt in 

noordwestelijke richting, zeewaarts, duidelijk breder.

Langs de oostelijke en westelijke  rand van deze geul zijn brede oeverachtige zones 

met zandige dekafzettingen aangetroffen. Op de oostelijke hoge en droge oevers is 

een lint van woonplaatsen van lokale boeren uit de midden- en late ijzertijd en het 

begin van de Romeinse tijd aangetroffen. langs de westelijke geulrand lijkt sprake van 

een vergelijkbare situatie.

Het mondingsgebied van de Oude Rijn is na het vertrek van de Romeinen voor 

lange tijd vrijwel ontvolkt. Pas in de 6e en 7e eeuw n.Chr. is hier weer sprake van 

bevolkingstoename als gevolg van een natuurlijke bevolkingsgroei enerzijds en 

immigratie vanuit omliggende gebieden anderzijds. De nederzettingen uit de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd liggen in het uiterste oosten van het plangebied, 

tegen de oevers van de Oude Rijn. De overige delen van het onderzoeksgebied lijken 

toentertijd hoofdzakelijk agrarisch benut te zijn. Verschillende verkavelingssystemen 

zijn hiervan de getuigen.

Vanaf 1939 is het vliegveld aangelegd en ingericht. In de meidagen 1940 is op en 

rondom het vliegveld zwaar gevochten. Gedurende de 2e wereldoorlog is het vliegveld 

een aantal keren door de geallieerden gebombardeerd. Na de 2e wereldoorlog is het 

vliegveld achtereenvolgens gebruikt door de Britse luchtmacht en de Nederlandse 

Luchtstrijdkrachten en tenslotte de Marine Luchtvaartdienst.
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4.2 Landschappelijke en archeologische context 
onderzoeksgebied locatie A

Locatie A ligt direct ten noorden van de Ontmantelingszone. Hier zijn tijdens 

proefsleuvenonderzoeken in 2010-2011 en 2015 21 vindplaatsen uit de periode 

bronstijd –Nieuwe tijd vastgesteld.4  De gemeente Katwijk heeft hiervan 12 

vindplaatsen voor behoud in situ en ex situ geselecteerd. 

Op locatie A is tot op heden nog geen inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Wel 

zijn in mei 2008 in het noorden van locatie A enkele boringen geplaatst in het kader 

van een geo-archeologisch onderzoek.5  Hieruit en uit de resultaten van de hierboven 

genoemde proefsleuvenonderzoeken blijkt dat de bodem in het onderzoeksgebied 

bestaat uit kwelder- en lagunaire afzettingen met smalle geulsystemen ( Figuur 4.1). 

Locatie A wordt van zuid naar noordoost doorsneden door een kwelderoever. Direct 

buiten locatie A zijn op deze oever resten van huisplaatsen en akkers uit de periode 

late bronstijd – late ijzertijd aangetroffen (sites X1-X9 en X25-X28). Deze resten zijn 

gerekend tot vindplaats 2 die door de gemeente Katwijk als ex-situ te behouden is 

geselecteerd. 

Voor de Romeinse tijd, middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt dat op locatie A geen 

nederzettingsresten te verwachten zijn. Het onderzoeksgebied lijkt toentertijd 

hoofdzakelijk agrarisch benut te zijn. Verschillende verkavelingssystemen zijn hiervan 

de getuigen. Deze verkaveling blijft grotendeels in stand tot de aanleg van het 

vliegveld in 1939.

4.3 Tweede wereldoorlog en Koude oorlog 

Valkenburg is in 1939 voor militaire luchtvaart aangelegd. In de meidagen van 1940 is 

hevig om het nog niet geheel gereed zijnde vliegveld gevochten. Tijdens de bezetting 

is  de aanleg van het vliegveld door de Duitsers (1940-1945) gecompleteerd en is het 

als basis van eenmotorige jachtvliegtuigen in gebruik geweest. . Al tijdens de oorlog 

maken de Duitsers het vliegveld onbruikbaar als gevolg van de veranderende situatie. 

Na de bevrijding nemen de Britten de basis in gebruik en herstellen de start en 

landingsbanen. Ze blijven tot 1946, waarna eerst de Nederlandse Luchtstrijdkrachten 

hun intrek hier nemen, en tenslotte de Marine Luchtvaartdienst (MLD). Gedurende 

de Koude Oorlog (1946-1991) wordt hier vandaan boven de Noordzee en Atlantische 

Oceaan gepatrouilleerd op zoek naar scheepsbewegingen op en onder water van het 

Warschaupact. In 2005 wordt deze vliegbasis opgeheven.

In mei 2015 is een PvE opgesteld voor onderzoek aan sloot Z11 en bunkers X1, 

beide uit de 2e Wereldoorlog en gelegen in de Ontmantelingszone. In dit PvE is een 

algemeen kader voor het onderzoek van resten uit de 2e Wereldoorlog op en rond het 

vliegveld Valkenburg opgenomen. Hieruit blijkt dat op locatie A resten van gebouwen, 

verdedigingswerken en greppels/sloten uit de 2e Wereldoorlog zijn te verwachten. In 

Figuur 4.2 is locatie A geprojecteerd op een RAF-luchtfoto uit 1945. Duidelijk 

herkenbaar zijn de resten van drie Nederlandse hangars die in de meidagen van 

1940 zijn gebombardeerd (1-3). In het zuiden lopen de noordelijke uiteinden van 

twee sloten (obstructie-greppels) die door de Duitsers in 1945 zijn gegraven om het 

vliegveld onklaar te maken (4-5) en ligt het oostelijke deel van een “zaagtand”-vormige 

loopgraaf (6). In het noorden liggen delen van wat vermoedelijk hoefijzervormige 

verdedigingswerken zijn (7-9). Aan de oostzijde loopt een sloot uit de beginfase van 

het vliegveld locatie A in (groene lijn). Net buiten locatie A is tijdens het CE-onderzoek 

4  Tol & Jansen 2012. 
5  Jansen, Mol en Tol 2010.
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Figuur 4.1 
Onderzoeksgebied locatie A (blauw) en de 
landschappelijke en archeologische ken-
merken van de aangrenzende delen van de 
Ontmantelingszone.
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Figuur 4.2 
Locatie A geprojecteerd op een RAF-
luchtfoto uit 1945. Legenda: 1-3: 
Nederlandse hangars A-1 t/m A-3; 4: Duitse 
Splitterbox;5: Duitse ontmantelinggreppels; 
6: Duitse bunker en loopgraaf; 7-9: Duitse 
Splitterboxe; groene lijn: sloot spoor 6, werk-
put 114, zuidelijke grens is vastgesteld, in 
noordelijke richting is de maximale lengte 
van de sloot aangegeven.
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in de Ontmantelingszone  in deze sloot (werkput 114, spoor 6) militair materiaal 

uit de 2e wereldoorlog aangetroffen. Het materiaal is duidelijk uit de strijd van mei 

1940 afkomstig. Waarschijnlijk betreft het voor een deel een dump van materiaal van 

het Nederlands leger dat na de capitulatie van 14 mei 1940 in de ringsloot rond het 

toenmalige vliegveld is gegooid. Dit om te voorkomen dat de Duitsers het konden 

gebruiken. Het is niet bekend of de sloot ook in deelgebied A doorloopt / wordt 

aangetroffen, maar gezien het verloop van de sloot is de kans groot dat dit inderdaad 

het geval is.

In locatie A zijn geen gebouwsporen uit de Koude Oorlog te verwachten. Het terrein 

ligt onder de voormalige opstelplaats vlak voor de hangar waarin drie tweemotorige 

propellervliegtuigen van het type Lockheed P2V-5 Neptune, Brequet SP-13A Atlantic 

en tenslotte Lockheed P-3C II Orion ondergebracht konden worden. Deze hangars 

zijn bij de vernieuwing van het Marinevliegkamp in de periode 1980-1982 gebouwd. 

De nieuwbouw valt samen met de introductie van de Orion bij de vliegdienst, en 

daarmee gepaard gaande afstoting van den twee oudere modellen. Na 2005 is het 

gebouwencomplex door Rijkswaterstaat gebruikt voor de opslag van strooizout. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

Aan de hand van de profielopnames is de landschappelijke ondergrond van locatie A 

gedetailleerd in kaart gebracht. Het blijkt dat het landschap van locatie A goed aansluit 

op het algemene landschappelijke beeld van project Locatie Valkenburg zoals dat 

uit de proefsleuvenonderzoeken van 2009-2012 en 2015 naar voren is gekomen. De 

driedeling in estuariene (sub- of intergetijden-afzettingen), kwelder-krekenlandschap 

(supragetijden-afzettingen) en dekafzettingen (supragetijden-afzettingen) is net 

als elders in het plangebied ook op de nu onderzochte locatie aangetroffen.  Deze 

drie landschappen zijn gevormd in een overgangsgebied tussen een zoet, fluviatiel, 

afzettingsmilieu en een zout, marien afzettingsmilieu. Hierdoor is het lastig om de 

lithogenetische eenheden per landschap conform de gangbare benamingen onder 

te verdelen. In  het gebied ontbreken de kenmerkende morfologische eenheden 

van een meanderende rivier, met name oeverwallen en kronkelwaarden. Door de 

duidelijke fluviatiele component zijn de lithogenetische eenheden ook niet in de 

gangbare mariene eenheden, gorzen en slikken of platen, in te delen. Voor onderhavig 

onderzoeksgebied is daarom een alternatieve indeling opgesteld. In Tabel 5.1 worden 

de onderscheiden lithogenetische eenheden per paleo-landschap omschreven. De 

onderscheiden eenheden betreffen uiteraard een schematisering van de werkelijkheid. 

De in de profielen aangetroffen lagen zijn op basis van deze indeling onderverdeeld. 

In de onderstaande paragrafen worden de kenmerken van deze drie landschappen in 

meer detail besproken.

Landschap Afzettings-milieu Hoogte (m NAP) Eenheden Omschrijving

Estuarien sub- / intergetijden -0,95 - > -1,7 esturiene-afz. humeuze, zware klei naar beneden 
toe meer gelaagd en overgaand 
naar zand.

Kwelder - 
kreek

supragetijden -0,5 – > - 2,0 Kom ontkalkte humeuze, zware klei

Kreek - oever gerijpte zandige klei, top ontkalkt

Kreek- geul humeuze klei al dan niet gelaagd

Getijden - 
dek

supragetijden -0,1 – > -2,0 Getijden -geul humeuze klei al dan niet gelaagd 

Getijden - dek kleiige tot zandige afzettingen

Het belangrijkste onderscheid tussen de sub- / intergetijdenafzettingen en de 

supragetijdenafzettingen is de mate van bioturbatie. Afzettingen die boven de 

gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) zijn gevormd kenmerken zich door 

bioturbatie, waardoor de fijne gelaagdheid verdwenen is. De estuariene-afzettingen 

zijn, met uitzondering van een dun pakket humueze klei aan de top, sterk gelaagd.

Het onderscheid tussen het kwelder – krekenlandschap en het getijden – deklandschap 

is vrij arbitrair. De keuze om deze indeling te hanteren ligt met name in het feit dat de 

jongere getijden-afzettingen (dek) zich niet (echt) kenmerken door ontwikkelde oevers 

in een beperkte zone langs de geulen. Feitelijk komen overal in het onderzoeksgebied 

zandige, oeverachtige afzettingen voor direct onder de bouwvoor. De verspreiding 

van de zandige en kleiige afzettingen van het jongste landschap blijkt verband te 

houden met het reliëf van het onderliggende kwelder- en krekenlandschap. De 

zandige afzettingen van het jongste landschap zijn gevormd in de lagere delen van 

het oudere kwelder- en krekenlandschap (komgebieden en verlande geulen), terwijl 

de meer kleiige afzettingen zijn aangetroffen op de hoger gelegen kreekoevers. De 

jongste afzettingen zijn het dikst ter hoogte van de lagere delen van het kwelder-

krekenlandschap en juist dun in de hogere delen ervan. Met name het nivellerende 

Tabel 5.1 
Paleo-landschappen met de onderscheiden 
lithogenetische eenheden.
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effect van de jongere afzettingen maakt dat deze afzettingen, in tegenstelling tot 

de slechts in een beperkte zone langs de kreekgeulen voorkomende oevers, als 

dekafzettingen worden benoemd. Naar verwachting is het afzettingsmilieu verder 

vergelijkbaar met de oevers in het kreek – kwelderlandschap. Hieronder wordt in het 

kort de kenmerken van de drie onderscheiden landschappen gegeven. Voor een meer 

uitgebreide uitleg wordt verwezen naar Tol & Jansen.6

5.2 Het estuariene landschap

De top van de estuariene afzettingen behoren tot het verlandend estuarium en bestaan 

in de regel uit sterk humeuze, sterk siltige klei. In sommige gevallen is deze humeuze 

kleilaag als laklaag geïnterpreteerd. Naar beneden toe wordt het pakket minder 

humeus en verschijnen zandlagen. 

Op basis van de begin datering van de Oude Rijn kan worden aangenomen dat de 

oudste estuariene afzettingen in het plangebied Locatie Valkenburg dateren van na 

4400 v. Chr. Van de top van de estuariene afzettingen zijn binnen de locatie Nieuw 

Valkenburg twee monsters met de AMS-methode gedateerd. Deze monsters leveren 

een eindfase datering voor dit landschap op tussen 2993 – 2755 BP (resp. 1310-1120 

BC en 970-830 BC, bij 1 sigma). Onderhavig onderzoek heeft geen nuttige aanvullende 

informatie over dit landschap opgeleverd.

5.3 Het kwelder - krekenlandschap

In Figuur 5.1 is de paleo-geografische reconstructie van het kwelder-krekenlandschap 

afgebeeld.

Op de estuariene afzettingen is een in lithologische samenstelling en dikte sterk 

variërend pakket sediment afgezet. Vaak is sprake van een abrupte overgang tussen 

de twee sedimentatiefasen. Dit duidt op een periode van geringe of afwezige 

sedimentatie na vorming van het estuariene landschap. Ook de sterk humeuze top van 

de estuariene afzettingen duidt hier op. 

Het kwelder – krekenlandschap (supra-getijden milieu) bestaat in het grootste deel 

van locatie A uit komafzettingen. Het gaat om sterk siltige klei met doorgaans in de 

top en de basis een laklaag. De komklei was oorspronkelijk (licht) grijs van kleur maar 

heeft door de recente afdekking met verharding (asfalt) een enigszins blauwe zweem 

gekregen. 

Van het zuiden naar het noordoosten is een baan met kleiafzettingen aangetroffen 

die duidelijk siltiger en zandiger zijn en waarvan de top iets hoger ligt dan de 

komafzettingen.  Het gaat om de oeverafzettingen waar in de aangrenzende gebieden 

vindplaats 2 zich op bevindt. In de top van de oever is een laklaag aanwezig die 

correspondeert met de laklaag in de komafzettingen. Opvallend is dat de oever 

op locatie A, vergeleken met die in het aangrenzende zuidelijke gebied, maar een 

beperkte omvang heeft. Waarschijnlijk is de kreekoever deels geërodeerd door 

een geul uit het deklandschap. Oorspronkelijk zal naast de oever een kreekgeul 

gelegen hebben. Elders in het plangebied locatie Valkenburg zijn dergelijke geulen 

“verland”. De verlandingsfase van deze kreekgeulen kenmerkt zich door een laklaag 

die correspondeert met de laklagen bovenin de oever- en komafzettingen. Dit 

betekent dat het kreken-kwelderlandschap na de verlanding is drooggevallen en een 

6  Tol & Jansen 2012.
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Figuur 5.1 
Locatie A met de morfologie van het kwelder-
krekenlandschap
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aaneengesloten oppervlak vormde. Hierop is vervolgens een pakket dekafzettingen 

“neergelegd”. Op locatie A lijkt zich iets anders te hebben afgespeeld. In de meeste 

gevallen lopen de laklagen boven de oevers niet door tot over de geulafzettingen, 

maar snijden de geulafzettingen de  laklagen af.  De geul lijkt hier dus afkomstig uit 

de dekafzettingen. Vermoedelijk betreft het een reactivering van de kreekgeul die 

hier oorspronkelijk vanuit het zuiden het onderzoeksgebied in liep.  De reactivering 

was dermate fors dat een deel van de kreekoever is opgeruimd.  In het westen van put 

195 was de insteek van de geul goed te zien en was zichtbaar dat de geul een erosieve 

werking heeft gehad op de zandige kreekoeverafzettingen. Een klein deel van de 

kreekrug was hier intact, maar het merendeel ervan was geërodeerd. De reactivering 

heeft ook de vulling van de oorspronkelijk aanwezige kreekgeul grotendeels 

opgeruimd. Alleen in sleuven 187 en 191 is nog een restant van de opgevulde kreekgeul 

aangetroffen.  De kreekgeul kenmerkte zich door de aanwezigheid van relatief veel 

vondstmateriaal uit de vroege ijzertijd.

Het noordelijke deel van de geul- en oeverafzettingen is tijdens het 

proefsleuvenonderzoek niet goed in beeld gekomen. Desalniettemin kan het verloop 

van deze afzettingen redelijk gereconstrueerd worden op basis van de historische 

verkaveling, de proefsleuven 176 en 177 en enkele waarnemingen tijden archeologische 

begeleidingen van OCE-werkzaamheden in het oostelijk aangrenzende gebied 

Figuur 5.2 
Luchtfoto uit 1938 met daarop de verkaveling 
van locatie A. De rode pijl wijst naar de sloot 
die ter plaatse van de dekgeul ligt.
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(werkputten 114.2, 114.3, 114.4, 114.6 en 114.7).Allereerst is verloop van de dekgeul tot 

in de 20e eeuw in de toenmalige verkaveling herkenbaar geweest (Figuur 5.2). Verder 

zijn in sleuven 176 en 177 alleen komafzettingen vastgesteld. Gezien de oriëntatie 

van de geul moet deze dan tussen deze proefsleuven heen lopen. Tenslotte geven 

de  waarnemingen in de OCE-werkputten weer waar hier de oever heeft gelopen (put 

114.7) en waar komafzettingen liggen (putten 114.2-114.4 en 114.6). 

Uit de datering van de verlandingafzettingen van een aantal kreekgeulen elders in het 

plangebied Locatie Valkenburg, blijkt dat het kwelder-krekenlandschap tussen 2743 

en 2690 BP (respectievelijk circa 875 - 850 BC bij 1 sigma) is gevormd en kort daarna 

bewoonbaar is geworden. 

5.4 Getijden (dek)afzettingen 

Het kwelder/krekenlandschap wordt afgedekt door een pakket matig tot sterk siltige 

klei. Dit pakket ligt grotendeels als een deken over het prehistorische landschap. 

Hierboven is reeds aangegeven dat tijdens de vorming van dit deklandschap, een oude 

kreekgeul is gereactiveerd. De vulling van deze dekgeul was sterk gelaagd en bestond 

uit humeuze klei en zand, en planteresten. De geul is tot in het estuartiene landschap 

ingesneden (dieper dan 2,0 m -NAP). In de basis van de dekafzettingen zijn lokaal 

laklagen aangetroffen. Dit betekent dat de dekzafzettingen in verschillende fasen zijn 

gevormd. 

In het zuidelijk gelegen aangrenzende gebied is tijdens het proefsleuvenonderzoek 

van 2010-2012 niet vastgesteld dat de  aanwezige kreekgeul tijdens de vorming van 

het deklandschap is gereactiveerd. De dekgeul moet daarmee niet ver voorbij put 181 

hebben doorgelopen.

De afzettingen van het deklandschap zijn tot op heden niet nauwkeurig gedateerd. Het 

lijkt er op dat dit landschap niet veel jonger is dan het onderliggende kwelder-kreken 

landschap. Op basis van de in dit landschap aangetroffen archeologische materiaal is 

het pas in de (late) ijzertijd bewoonbaar geworden.

5.5 Recente verstoringen 

De top van de dekafzettingen is opgenomen in de bouwvoor uit de tijd voor de 

aanleg van het vliegveld Valkenburg. Op deze bouwvoor is tijdens het gebruik van het 

vliegveld, met name in de periode na de 2e wereldoorlog, in de jaren ‘50 machinaal 

een pakket ophogingszand aangebracht. Dit ophogingszand heeft een gemiddelde 

dikte van 0,5 m, met plaatselijk uitschieters naar 1 m. De oude bouwvoor is vrijwel 

overal nog aanwezig, hetgeen betekent dat de aanleg en het gebruik van het 

vliegveld niet geleid heeft tot grootschalige diepe verstoringen van de onderliggende 

“natuurlijke”afzettingen. De aanleg en het gebruik van het vliegveld heeft lokaal wel 

“natuurlijke” afzettingen verstoord door de aanleg van drainagestelsels en sloten.  

De sleuven voor de drainagestelsels zijn voor een betere ontwatering consequent 

opgevuld met duinzand. De laatste aanpassingen van het terrein dateren uit de periode 

1980-1982, maar die zijn voornamelijk aan het oppervlak geweest.

In werkput 176 zijn geen resten meer aangetroffen van een Duitse bunker die hier 

minstens in 1995 nog stond, zoals blijkt uit onderstaande luchtfoto. Mogelijk is dat 

hierbij niet alleen de wanden, maar ook de vloer geheel is uitgenomen.
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Figuur 5.3  
Luchtfoto uit 1995 van marinevliegkamp 
Valkenburg. Bij 1 en 2 Duitse bunkers (naar 
Van Alphen e.a. 2007).
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Sporen en structuren

6.1 Inleiding

In totaal zijn 113 sporen aangetroffen (Tabel 6.1). De sporen zijn gekoppeld aan 

het kwelder-krekenlandschap en de dekafzettingen. De sporen van het kwelder-

krekenlandschap dateren uit de ijzertijd. De sporen van het deklandschap zijn 

afkomstig uit drie perioden: de ijzertijd , late ijzertijd- Nieuw tijd (voor 1938) en uit de 

militaire periode van het onderzoeksgebied (1939 tot heden). Binnen laatstgenoemde 

periode is nog een onderscheid gemaakt tussen de Tweede wereldoorlog en de 

naoorlogse gebruiksperiode (grotendeels de Koude oorlog omvattend).

Van een aantal sporen, met name de houten palen, is niet duidelijk uit welke periode 

ze dateren. Een deel van de sporen kan worden toegeschreven aan 5 structuren: drie 

hangars en een Splitterbox uit de Tweede wereldoorlog en een mogelijk bijgebouw uit 

de Nieuwe Tijd. In het noordelijk deel van het plangebied komen alleen sporen voor 

uit de militaire gebruiksfase. In het centrale en zuidelijk deel zijn alle drie de perioden 

vertegenwoordigd. Hieronder worden de sporen en structuren per periode beschreven. 

Een beschrijving van de individuele overzicht van de individuele sporen is gegeven in 

bijlage 1 (sporenlijst). De sporenvlakken zijn per put afgebeeld in bijlage 2. 

Spoortype totaal ijzertijd Late ijzertijd 
- Nieuwe tijd

WO2 recent

Bomkrater 1 1

Beschoeiing, planken 10 10

Dierbegraving 1 1

Drain 2 1 1

Greppel 15 8 5 2

Houten paal/staak 40 4? 32 4

Kuil 7 1 2 2 2

Muur/Fundering 16 15 1

Paalkuil 7 7

Sloot 11 10 1

Vloer 1 1

Weg 1 1

Kabels en leidingen 1 1

6.2 Sporen uit de ijzertijd (kwelder-krekenlandschap)

De sporen uit de ijzertijd beperken zich tot een aantal greppels, een kuil en een tweetal 

‘vondstconcentraties’ in de vulling van het restant van de kreekgeul (Figuur 6.1). 

Vier greppels (sporen 108, 109, 119 en 125) en een kuil (spoor 36) zijn aangetroffen 

in het komgebied in het  westen van locatie A. Greppelspoor 122 is aangelegd in de 

verlande dekgeul en greppels 38, 84 en 140 zijn aangelegd op de kreekoever. De 

greppels hebben een diepte van 10 tot 40 cm en een breedte van 50 tot 100 cm. De 

meeste greppels hebben een lineaire vorm; alleen greppels 108 en 140 buigen af en 

eindigen in de proefsleuf.  Kuilspoor 36 is niet in het vlak herkend, maar alleen in het 

zuidelijke profiel van sleuf 181 waar het een diepte had van 50 cm.

In het oostelijke deel van zowel sleuven 187 als 191 zijn verhoogde vondstconcentraties 
aangetroffen in de vulling van het restant van de kreekgeul. Het gaat in totaal om 
152 scherven handgevormd aardewerk, 204 fragmenten dierlijk bot en drie stuks 
natuursteen. Het materiaal is vermoedelijk afkomstig uit de vroege ijzertijd (zie 
paragraaf 7.2.1). 

Tabel 6.1 
Overzicht typen sporen per periode.
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In putten 185 en 187 zijn staken aangetroffen in de top van de kwelder/-

krekenafzettingen of zelfs in de lagunaire/estuariene afzettingen. De stratigrafische 

positie en daardoor de ouderdom van deze staken is onduidelijk. Het is goed 

mogelijk dat deze staken bij het kwelder-krekenlandschap horen en uit de ijzertijd of 

Romeinse tijd dateren. Niet uitgesloten is echter dat de staken oorspronkelijk vanuit 

de dekafzettingen de grond in zijn gedreven, maar dat de bovenkant ervan, boven de 

grondwaterspiegel, is vergaan. 

Figuur 6.1 
Overzicht van de ijzertijd-sporen in het kweld-
er-krekenlandschap. Rode sterren: vondstcon-
centraties).
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6.3 Sporen uit de late ijzertijd –  middeleeuwen (deklandschap)

In het zuidelijke deel van locatie A zijn delen van zes greppels (sporen 35,  75, 80, 82 

en 131) aan de dekafzettingen gekoppeld (Figuur 6.2). In het geval van greppel 35 is 

een koppeling met de basis van de dekafzettingen vastgesteld, bij de andere greppels 

kon de exacte stratigrafische positie binnen de dekafzettingen niet worden bepaald. 

De greppels zijn 50 tot 150 cm breed en circa 35 cm diep. Omdat de greppels min 

of meer een gelijke oriëntatie hebben (zuidwest-noordoost) is het aannemelijk dat 

ze deel uitmaken van een groter greppelsysteem. De ouderdom van dit systeem is 

niet met zekerheid vast te stellen omdat vondstmateriaal ontbreekt. Er zijn echter 

een tweetal argumenten om de greppels in de periode late ijzertijd, Romeinse tijd of 

middeleeuwen te plaatsen. Allereerst wijst de stratigrafische positie van greppel 35 

(basis dekafzettingen) op een relatief grote ouderdom van de greppels, misschien wel 

de oudste bewoningsfase van de dekafzettingen (late ijzertijd-Romeinse tijd) . Ten 

tweede duidt de afwijkende oriëntatie van de greppels erop dat ze ouder zijn dan het 

perceleringssysteem uit de Nieuwe tijd en late middeleeuwen (zie paragraaf 6.4. ).

 
6.4 Sporen en structuren uit de Nieuwe tijd (deklandschap)

Verspreid over het centrale en zuidelijke deel van locatie A zijn delen van een en zeven 

sloten (sporen 44,

73, 83, 94, 102, 107, 124, 127, 130 en 139) aangetroffen die gekoppeld zijn aan de 

dekafzettingen (Figuur 6.2). De sloten zijn breder (2,5 tot 10 m) en dieper (zeker 80 

cm diep) dan de eerder besproken greppels en werden direct onder de oude bouwvoor 

zichtbaar. In figuur 6.2 zijn de grondsporen geprojecteerd op de luchtfoto van 1938, 

juist voor de aanleg van het vliegveld. Goed is te zien dat de sloten samenvallen met 

de vooroorlogse  percelering van het gebied (zie Figuur 5.2). Dit perceleringssysteem 

dateert volgens de historische atlas van Parlevliet in ieder geval van voor 1544; 

waarschijnlijk is het gebied in de late middeleeuwen ontgonnen.7

 Bij het proefleuvenonderzoek  is vrij consequent de slootvulling uitgespreid om 

met de metaaldetector en op andere vondsten te controleren. Dit levert industrieel 

wit aardewerk, roodbakkend aardewerk, pijpenkoppen, tegels, hout (waaronder 

voorwerpen zoals een borstel (vnr. 103.1) en een knop) en leren schoenzolen (vnr. 

109.1) op. De metaaldetectie leverde naaast draadnagels ook gesmede spijkers op en 

een koperen leeuwenklauw, mogelijk van een kraantjeskan. In werkput 188 is uit spoor 

124 naast andere fragmenten ijzer twee delen van een fietsketting gevonden (vnr. 

103.4).

In het oostelijke deel van put 181 zijn enkele paalsporen en staken aangetroffen 

(sporen 42, 43, 45-51 en 59-72). De gecoupeerde sporen waren nog tot ca. 30 cm 

diep. Twee van de sporen (49 en 50) bevatten baksteenresten die vermoedelijk als 

poer hebben gefunctioneerd. Bij de staken gaat het om met een bijl aangepunte 

(niet machinaal vervaardigd) paaltjes (zie paragraaf 7.6). Palen en staken lijken te 

behoren tot een kleine structuur met een lengte van minimaal 12 m (structuur 6,). 

De structuur zou een bijgebouw kunnen zijn. In Figuur 6.2 is te zien de concentratie 

paalsporen en staken aan de zuidzijde van een vierkant omgreppeld terrein ligt. Op 

het Bonneblad van 1900 is te zien dat dit terrein langs de ‘Broek weg’ ligt (Figuur 6.3). 

Dit maakt het aannemelijk dat we te maken hebben met een omgreppeld boerenerf. 

7  Parlevliet 1990, 1993 en 1996. Tol & Jansen 2012: 64.
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Figuur 6.2 
Overzicht van de sporen in het deklandschap 
(late ijzertijd – Nieuwe tijd) geprojecteerd op 
de luchtfoto van 1938.
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Hoewel op Figuur 6.2 binnen de omgreppeling geen boerderij te zien is, kan deze hier 

oorspronkelijk wel hebben gelegen. In dat geval hebben we te maken met een verlaten 

boerenerf en kan structuur 6 een bijgebouw van dit erf zijn. Het mogelijke erf is op 

grond van het geassocieerde vondstmateriaal in de 18e of 19e eeuw te dateren (zie 

paragraaf 7.3.1). 

Ten noorden van het boerenerf komen verspreid meer staken voor die eveneens 

met een bijl zijn aangepunt. Het merendeel is gevonden in de dekafzettingen en 

hangt samen met het agrarisch gebruik van het gebied in historische tijden (late 

middeleeuwen-Nieuwe tijd). 

Een aantal structuren en sporen dateren uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog 

(1939-1945) en één uit de Koude Oorlog (1945-1991). Met name die uit WO2 zijn op 

basis van onderhavig proefsleuvenonderzoek in een aantal categorieën in te delen. 

Verder zijn er drie sporen waar geen nadere datering aan kan worden gegeven dan 

WO2 of Koude Oorlog. Overigens zijn er meer sporen uit de Koude Oorlog, zoals het 

rioleringssysteem onder de opstelplaats voor de hangar (Zoutloods), maar deze zijn 

geen onderwerp van onderzoek.

6.5 Sporen en structuren uit de militaire gebruiksfase

Een aantal structuren en sporen dateren uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog 

(1939-1945) en één uit de Koude Oorlog (1945-1991). Met name die uit Tweede 

wereldoorlog zijn op basis van onderhavig proefsleuvenoderzoek in een aantal 

categorieën in te delen. Verder zijn er drie sporen waar geen nadere datering aan kan 

worden gegeven dan Tweede wereldoorlog of Koude Oorlog. Overigens zijn er meer 

sporen uit de Koude Oorlog, maar deze zijn geen onderwerp van onderzoek.

6.5.1 Sloten van de vooroorlogse percelering

De eerste categorie is een aantal sloten die tijdens het proefsleuvenonderzoek op 

diverse punten zijn aangesneden en die in de vorige paragraaf al ter sprake zijn 

gekomen. In enkele gevallen  betreft het dezelfde sloot op verschillende posities, of 

minstens hetzelfde slootsysteem. Het betreft hier de vooroorlogse percelering, die 

diende te verdwijnen voor de aanleg van het vliegpark, om zo een zo aaneengesloten 

Figuur 6.3 
Bonneblad van 1900 met de locatie van struc-
tuur 6 (rode ster) ten zuiden van de Broekweg.
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Figuur 6.4 
Overzicht van de grondsporen uit de militaire 
gebruiksfase (vanaf 1939) van locatie A. Ten 
zuiden van slootspoor 126 (sloot Z11 uit de 
Tweede wereldoorlog) is het verloop van de 
sloot (spoor 6) afgebeeld zoals aangetroffen 
tijdens de archeologische begeleiding uit 
2015  (put 114). 
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Figuur 6.5 
Luchtfoto’s van de aanleg van het drainag-
esysteem op vliegpark Valkenburg, 1939 (…), 
boven: detailopname van de noordoostelijke 
hoek.
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mogelijk terrein te creëren lang genoeg voor het starten en landen van militaire 

vliegtuigen van de Luchtvaartafdeeling (LVA) van de Koninklijke Landmacht. Op 

luchtfoto’s van de eerste aanleg is de nieuwe drainage als lichtgekleurde banen te 

herkennen. In iets donkerder tint is het oudere slootsysteem te volgen. De luchtfoto 

onder dateert van juli 1939. Hierbij is bij de voorbereiding van de aanleg van het 

vliegpark met name gewerkt in de oostelijke helft. Hiervan is in het noordoostelijk 

deel tijdens dit IVO onderzoek verricht. Op deze luchtfoto zijn ook de sporen zichtbaar 

van de vers uitgegraven sloten die om het vliegpark heen gaan, waarmee duidelijk 

is dat weinig tot niets van het oorspronkelijke afwateringssysteem gehandhaafd is. 

Waar dit wel gebeurd is, lijkt het alsof de open sloot is vervangen door een overkluisde 

afwatering. Dit zou één van de hieronder te bespreken vierkante betonnen goten 

kunnen betreffen. Dit zou tevens een verklaring kunnen zijn dat deze goten, zelfs na 

de aanleg bijna 80 jaar geleden, tijdens ons onderzoek nog zorgden voor een flinke 

toestroom van water in de opgravingsput.

De sloten van het oude systeem kenmerken zich door een donkere sterk humeuze 

vulling waarin afval uit de periode 1870-1939. Het geeft een beeld van het gebruik van 

het terrein kort voor de overname door het Ministerie van Oorlog voor de aanleg van 

het vliegpark. De kernen van de sloten zijn in de meeste gevallen opgevuld met schoon 

zand. Deze vulling is vergelijkbaar met de vulling van de sleuven van de drainagebuizen 

die in 1939 zijn ingegraven 8. Hiervan is bekend dat er duinzand is gebruikt, gedolven in 

het nabije Katwijk aan Zee. Een direct verband ligt hiermee voor de hand. 

6.5.2 Vliegpark Valkenburg

De tweede categorie zijn de sporen die gelieerd zijn aan de aanleg van het Vliegpark in 

de periode 1939-1940. Deze categorie is op zich in te delen in twee subcategorieën:

Afwateringssystemen
De eerste hiervan zijn de (boven al genoemde) afwateringssystemen. Hiervan zijn 

twee typen in een aantal van de proefsleuven aangesneden. De eerste bestaan uit 

oranje kleurige ongeglazuurde aardewerk buizen, als de meest voorkomende groep. 

De buizen hebben een gemiddelde lengte van 29 cm en diameter van 8,5 cm. De 

wanddikte van de buizen is 1,2 cm. Deze liggen op 16 cm brede en 2 cm dikke (naald)

houten planken met daarop met draadnagels vastgespijkerde 3,5 cm brede en 1 cm 

hoge latjes waartussen de buizen geklemd zijn. De lengtes van beide verschillen sterk. 

In één geval is in ieder geval een minimale lengte van 3 m geregistreerd. 

Er zijn verschillende type buizen gevonden: met rechte uiteinden zonder 

aansluitmogelijkheden; met rechte uiteinden en smalle richel en groef aan de 

uiteinden, die aan beide uiteinden contrasteren dus in elkaar passen; met een 

uitstekende manchet aan één van de uiteinden. De eerste twee zijn in combinatie 

in eenzelfde lijn gevonden. In één geval is er een ronde wateropvang put gevonden 

opgebouwd uit gestapelde grijze bakstenen. Aan twee kanten komen in elkaars 

verlengde hier oranje aardewerk buizen op uit. De buizen liggen in alle gevallen in 

een met de hand gegraven greppel. De klei is niet terug gestort op de buis, maar is 

vervangen door schoon (duin)zand. Volgens zeggen zou dit uit de bollenstreek zijn 

betrokken. Echter zoals boven staat aangegeven is het even aannemelijk dat duinzand 

uit het (zeer) nabije Katwijk aan Zee is gebruikt. Het zand zal hemel- en grondwater 

8  Zie onder.
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versneld hebben opgevangen en naar de buis geleid. In ieder geval sneller dan wanneer 

hier alleen klei zou liggen. Dit neemt niet weg dat uiteindelijk toch een laag klei of 

teelaarde op het oppervlak is aangebracht om het groeien van het gras te bevorderen. 

Dit gras was immers nodig als relatief steviger bodembedekking voor het gebruik als 

vliegpark.

Het tweede type bestaat uit rechthoekige betonnen buisdelen. Ook deze zijn 

koud tegen elkaar gelegd en is de sleuf eveneens volgestort met schoon zand. Een 

dergelijke buis is direct ten noorden van hangar A3 gevonden. Helaas is door het 

toesnellende grondwater het niet mogelijk gebleken om de maten van de individuele 

buisdelen op te nemen. In het meest oostelijke deel van de proefsleuf is op deze buis 

een vierkante putdeksel gevonden met een ijzeren ring. Deze deksel is tijdens de 

Proefsleuvenonderzoek in situ gebleven, maar tijdens het OCE verwijderd. Net als de 

bovengenoemde aardewerk buizen, zijn ook deze betonnen elementen in met de hand 

uitgegraven sleuven aangelegd.

Er zijn geen vondsten te associëren met de beide afwateringsystemen. Met 

uitzondering van een humeuze vulling zijn de buizen zelf verder schoon. Ook uit 

de insteek en opvulling van de greppels waarin de buizen zijn ingelaten, zijn geen 

vondsten afkomstig.

De hangars
De tweede subcategorie zijn de (betonnen) funderingen van de drie hangars. Van het 

zuiden naar het noorden zijn deze destijds in 1939-1940 genummerd als: A1 t/m A3. Bij 

het onderzoek bleek een opvallend  verschil tussen A1 en A2 versus A3. Van de laatste 

is een vrij schone betonnen fundering gevonden. Bij de andere twee is het oppervlak 

ruw door afbraak van een op de onderste plint aangebrachte betonnen wand (?). 

Uitstekende delen betonijzer geven aan dat deze muur minstens een hoogte van 100 

cm had. De verdere opbouw kan in hout zijn geweest, ondersteund door een stalen 

balken constructie. In hangar A3 en A1 is iets van de interne kamerindeling in een 

uitbouw duidelijk geworden. Aanwijzingen zijn hiervoor zijn tevens zichtbaar in het 

ingemeten (magnetometer) kaartbeeld van VTW 15. Zowel bij de opbouw van de muur 

en de genoemde kamers en uitbouw is rekening te houden met Duitse aanpassingen 

van het oorspronkelijke Nederlandse bouwconcept. Vanwege deze kamers is 

Figuur 6.6 
Afwateringsbuizen: links: met rechte uiteinden 
(werkput 185, spoor 7000, vnr. 65.1); rechts: 
met smalle richel, NB deze ligt op een houten 
plank en latjes (wp 185).
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Figuur 6.7 
Foto van de aanleg van een aardewerken 
afwatering op Valkenburg (naar Harff & Harff 
2012).  

Figuur 6.8 
Foto van de aanleg van een betonnen 
hoofdafwatering op Valkenburg (naar Harff & 
Harff 2012).  
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uiteindelijk de Proefsleuvenonderzoek werkput 187 iets naar het noorden verlegd 

omdat anders te weinig van de oudere archeologische resten in beeld kon worden 

gebracht. Hierdoor is alleen in het westelijk uiteinde van hangar A3 iets van de kamers 

zichtbaar geworden.

Van hangar A3 is de noordwesthoek ingemeten en van hangar A1 de zuidwesthoek. Op 

basis hiervan is er een meer zekere basis voor het geo-refereren van deze sporen op 

contemporaine luchtfoto’s.

In hangar A3 is ten westen en intern een vierkante put gevonden van gemetselde 

bakstenen. Hierop sluit een gresbuis aan, waarschijnlijk van de riolering. Bij hangar 

A2 is een gietijzeren buis gevonden, bij hangar A1 een buis van asbest. De laatste 

zal de waterleiding zijn geweest. Hij is zowel ten westen als zuiden van de hangar 

aangetroffen. De leidingen vormen een integraal geheel met de hangars. Het is niet in 

alle gevallen duidelijk of ze bij het oorspronkelijke Nederlandse bouwconcept horen, 

of dat het Duitse toevoegingen zijn uit de oorlogsjaren. Tevens zijn in deze hangar 

naast elkaar twee ingegraven ijzeren oliedrums gevonden. Opvallend is dat beide 

geen bodem of deksel hebben. Ze staan beide op een kring van grijze bakstenen. Het 

doel van deze objecten is vooralsnog niet helder, maar afwatering- of zinkput zou een 

aanvaardbare verklaring kunnen zijn. In beide vaten zijn geen vondsten aangetroffen. 

Het zullen daarmee geen afvalputten zijn geweest.

De eerste hangar die bij onderhavig Proefsleuvenonderzoek is aangesneden, is de 

betonnen westfundering van hangar A-1 in werkput 185 (spoor 89). Deze is 1,60 m 

breed. Het heeft plaatselijk een horizontaal vlak ‘balkon’ aan beide zijkanten, wat 

maximaal 20 cm breed en 20 cm hoog is. In het midden is een verrommeld deel waaruit 

aan beide zijden van de wand stukken betonijzer steken. De hoogte van dit rommeliger 

beton is 20 cm. Zowel aan de west- als de oostzijde reikte op twee plaatsen tot aan de 

rand van de fundering over het ‘balkon’ heen. De fundering ligt in een bouwput, die op 

basis van de insteek aan weerszijden van de fundering 6 m breed lijkt te zijn geweest. 

De insteek van de met zand gevulde bouwput ligt op 1,40 m vanaf de plint aan de 

oostkant en  op 3 m aan de westkant. Opmerkelijk is dat nabij de westelijke insteek op 

3,60 m vanaf de fundering een asbest buis, mogelijk een waterleiding is ingegraven. 

De diameter van deze buis is 8 cm. Nog iets ten westen van deze buis ligt een in de 

jaren ’50 aangelegd betonnen riool. De insteek van de bouwput is duidelijk afgetekend 

door de vulling van lichtgrijs zand in de grijze klei van de ondergrond. De bouwput is 

verder relatief schoon, op twee houten palen na die beide op 65 cm van de fundering 

zijn aangetroffen aan de oostzijde binnen in de hangar. De palen meten in doorsnede 

respectievelijk 10x5 cm en 16x4 cm.

Na een regenachtige nacht bleek de volgende dag dat westelijke fundering 

iets onderspoeld is. Hierdoor is een houten plaatje bloot gespoeld. Het staat in 

de westelijke rand op 50 cm uit de noordelijke putwand. Het meet 6x3 cm. Bij 

schoonmaken blijkt het ook zichtbaar in het oppervlak van de plint. Bovendien blijkt op 

80 cm uit de noordelijke putwand nog een vergelijkbaar paaltje in het beton te staan. 

Het is meer waarschijnlijk dat de paaltjes met bekisting of het uitzetten van het te 

gieten beton te maken hebben, dan met opgaand muurwerk van houten wanden.

De oostelijke fundering (spoor 95) is eveneens 1,60 m breed. De plint is 20 cm hoog. 

Ook hier is een verrommelde kern met op onregelmatige tussenafstand uitstekende 

betonijzer stukken aan beide zijden van de fundering. Overigens is het gehele 

oostelijke ‘balkon’ vrij van deze verrommelde kern. Dit betonijzer heeft een diameter 

van 0,5 cm. In tegenstelling tot de westelijke fundering is hier geen hout in de bouwput 

gevonden. De bouwput heeft hier een smallere breedte dan bij de westelijke fundering, 

namelijk 4,15 m. 
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Uit de bouwput (spoor 89) zijn vier fragmenten vensterglas afkomstig (vnr. 72.2). Twee 

zijn geheel glad en twee hebben ribbels, zoals ook in sloot Z-11 voorkomt.

Nadat eerst enkele sleuven verder naar het noorden zijn gemaakt bij de andere 

hangars (zie onder) is werkput 189 weer bij hangar A-1 aangelegd. Hierbij is het 

opengelaten deel met de westelijke fundering (spoor 89) gebruikt om in zuidelijke 

richting na een korte onderbreking het vervolg van de muur op te zoeken, om zo 

de hoek in te kunnen meten. Dit bleek iets minder evident dan gepland. Deze hoek 

blijkt namelijk niet recht maar een aantal maal getrapt te zijn. In werkput 189 ligt de 

westelijke wand om na 1 m met 35 cm naar het westen te verspringen. Dit gebeurd 

opnieuw na 3,25 m (muurdeel D) met 130 cm. De fundering loopt dan 2 m ongestoord 

door, waarna deze over een lengte van 1 m verstoord is. Hier is echter wel de zuidwest 

hoek bereikt. Als deze over een lengte van 5,15 m (muurdeel C) naar het oosten 

wordt gevolgd dan is er een 87 cm brede uitspringing naar het zuiden (muurdeel B). 

Deze springt echter na 2,93 m weer naar het noorden terug. De zuidelijke fundering 

(muurdeel A) is dan nog over 1,35 m te volgen. De funderingsdikte hier (A) is net als 

bij de laatste uitspringing (B): 20 cm. Bij de andere uitspringingen (muurdelen C en 

D) is dit 15 cm. Eerder is geconstateerd dat de funderingen 20 cm dik zijn. Hiermee 

zullen dit de oorspronkelijke bouwelementen van de hangar zijn, en de iets minder 

Figuur 6.9 
De westelijke fundering van hangar A-1 (spoor 
89),en op de achtergrond de oostelijke tegen-
hanger (spoor 95).

Figuur 6.10 
De oostelijke fundering van hangar A-1 
(spoor 95),en op de achtergrond de hangar 
(Zoutloods).
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dikkere mogelijke aanbouwen, die wel of niet contemporain zijn met de primaire bouw. 

Op onregelmatige afstand zijn verticaal ingebrachte houten planken aangetroffen 

waarmee de bekisting op de plaats is gehouden. De meest oostelijke is 16 cm breed 

en 2 cm dik. Direct ten zuiden van muurdeel B ligt op 80 cm een gresbuis met een 

diameter van 20 cm parallel aan de hangar. Iets ten zuiden hiervan ligt een vierkante 

put opgemetseld uit bakstenen. Waarschijnlijk sluit hier een asbest (water?)leiding op 

aan die op 1,60 m afstand ten zuiden van muurdeel C ligt. 

Hangar A-2, de middelste van de drie, is in werkput 186 onderzocht. De westelijke 

fundering (spoor 99) is 1,65 m breed en heeft een verrommelde kern die tot overal 

aan de rand doorloopt. Ook hieruit steken stukken betonijzer aan beide zijden van 

de fundering. Dit ijzer heeft een diameter van 0,5 cm. De bouwput voor de fundering 

heeft ook hier een rechte insteek in de klei en is in totaal 3,41 m breed (de insteek 

van de bouwput ligt aan de oostkant op 73 cm van de plint, aan de westzijde op 120 

cm). Op ca. 2,40 m ten westen van de fundering ligt een stuk betonijzer. Mogelijk 

hangt deze samen met een riool en een asbestwaterleiding die nog iets westelijker 

liggen. Beide zijn niet vrij gegraven zodat de afstand ten opzichte van de fundering 

niet precies bekend is. De asbestbuis zal een verband hebben met de bij hangar A-1 

Figuur 6.11 
De westelijke fundering van hangar A-1 
(spoor 89),met houten paaltjes onder en in 
het beton.

Figuur 6.12 
Panorama opname van de uitbouw aan de 
zuidwesthoek van hangar A-1 (spoor 89) in 
werkput 189.
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aangetroffen buis. Op 1,25 uit de noordelijke putwand is strak tegen het beton van de 

fundering een houten plank gevonden. Mogelijk is deze 16x4 cm grote plank onderdeel 

van de bekisting. Het stond met de korte zijde tegen het beton. 

In dezelfde werkput is ook de oostelijke 1,57 m brede fundering gevonden (spoor 104). 

Hiervan is het westelijke ‘balkon’ van de plint vrijwel geheel vrij van de verrommelde 

kern, de oostelijke is geheel bedekt. Ook hier steekt aan beide zijden van de fundering 

betonijzer met een diameter van 0,5 cm uit. Opvallend is dat in het zuidwestelijke 

deel op het ‘balkon’ een houten balkje van 25x3x3 cm ligt. Het ligt schuin ten opzichte 

van de bouwrichting. De plint zelf is 20 cm hoog, eveneens is het verrommelde deel 

20 cm hoog. De bouwput is hier 3,50 m breed. In de oostelijke helft is hierin in het 

noordprofiel een gresbuis gevonden met een diameter van 33 cm. Het ligt op 42 cm 

vanaf de plint. In de westelijke bouwput is een aangepunte plank los gevonden. De 

plank is 3,5 cm dik en 16 cm breed. De lengtes zijn 37 en 19 cm. En is aan één zijde 

afgeschuind. Tevens is in de bouwput een draadnagel gevonden met een lengte van 7,5 

cm (vnr. 80.1).

Bij hangar A2 is direct ten oosten hiervan een massieve betonnen fundering 

aangetroffen (spoor 105). Gezien de bouwwijze, gemêleerd zwarte kleur en de dikte 

van het gebruikte betonijzer is dit als een Duits object te duiden. De functie is (nog) 

niet helder, maar zou met brandstof te maken kunnen hebben. Dat is vooral op basis 

van de geur van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die tijdens de 

ontgraving werd waargenomen. De eerste waarneming hiervan was bij de oostelijke 

fundering van de hangar bij het schoonmaken van het zuidelijke profiel. Naast de 

opvallende geur kleurde het opgekomen grondwater polychroom. Dit was aan de 

westzijde van de fundering, dus binnen in de hangar. De onderhavige betonnen 

fundering (spoor 105) ligt ‘los’ in de proefsleuf. De afstand tot de noordwand is 1,20 m. 

De noordzijde van de fundering is 2,50 m breedte, de westelijke zijde meet 2,65 m. De 

oostelijke helft is deels uitgebroken (aan de noordzijde over een breedte van 1,20 m en 

de zuidzijde 70 cm). Aan de westzijde ligt de fundering tot 57 cm boven het vlak. Het is 

van opvallend hard beton. Het aanwezige betonijzer heeft een diameter van 1 cm. Hier 

is geen aparte bouwput gegraven en bekisting gebruikt. Maar er is een gat gegraven 

dat direct is volgestort met beton.

Op enkele meters naar oosten is een rechthoekige kuil gevonden met een sterk 

humeuze vulling en een dunne laag grind (spoor 106). Opvallend is dat de wanden zijn 

beschoeid met (naald)hout. Ook al ligt het min of meer georiënteerd op het hiervoor 

beschreven betonnen blok, kan er geen garantie worden gegeven dat de twee met 

elkaar een verband hebben. Het spoor met bekisting zou ook bij de primaire bouw van 

hangar A-2 kunnen horen, of zelfs nog ouder zijn.  

Figuur 6.13 
De oostelijke fundering van hangar A-2 (spoor 
104)met een houten balkje in het zuidwesteli-
jke deel op het ‘balkon’.
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Er zijn tijdens de Proefsleuvenonderzoek geen sporen gevonden van de bomschade 

van 10 mei 1940 in hangar A2. Dergelijke sporen ontbreken ook in het noordelijke 

deel van het bij dit proefsleuvenonderzoek onderzochte terrein. Hier lagen tijdens 

de Duitse inval zogenaamde kleiwallen. Opvallend is dat bij hangar A2 en in het 

westelijke uiteinde van sleuf 188 wel ieder een bomscherf is gevonden. Tijdens 

de op het Proefsleuvenonderzoek volgende OCE zijn wel minstens twee bom- of 

granaattrechters gevonden (foto). Uit één hiervan zijn een aantal ijzeren bom- of 

granaatscherven geborgen. Ook is een grote hoeveelheid (ca. 175 stuks) klein kaliber 

munitie (KKM) afgeschoten patroonhulzen gevonden. Dit zijn uitsluitend messing 

Duitse 7,92x57 Mauser hulzen. De deukjes in de hals verraden dat ze verschoten zijn 

door middel van een mitrailleur. Dit kan een boordmitrailleur MG 15 zijn geweest of 

een door de Duitse luchtlandingseenheden meegevoerde MG 34. De vondst markeert 

daarmee een moment tijdens de verovering of herovering van het vliegveld op 10 mei 

1940.

In werkput 187 is de noordelijke hangar, A-3, gevonden. Bovendien bleek hier de 

noordwesthoek te zijn aangesneden (spoor 110). Opvallend is dat hier een aantal 

verticaal staande houten plankjes naast het beton zijn gevonden. Het lijkt er op 

dat dit de plankjes waren die de bekistingplanken op hun plaats hielden Na het 

storten en uitharden van het beton zijn de bekistingplanken weggenomen, maar de 

verticale planken zijn blijven staan. In doorsnede zijn ze 12x2 cm en hebben in de 

tegenoverliggende zijden een mes en groef (zie bijvoorbeeld spoor 117 en 118; 117 

heeft een lengte van 38 cm). 

Opvallend is dat de betonnen fundering (spoor 110) een volkomen glad oppervlak 

heeft. Het is 20 cm hoog. Maar het is smaller dan de hierboven genoemde funderingen. 

De breedte is 1,15 m. Dit geeft de indruk dat hier niet de hangar zelf, maar één van 

de belendende kamers is aangesneden. De functie hiervan is mogelijk af te leiden uit 

een ander spoor. Ten westen van de fundering is een van rode baksteen gemetselde 

rechthoekige put gevonden van 90x75 cm. Hier loopt een gresbuis met een diameter 

van 20 cm vandaan richting het oosten (spoor 113). Het loopt onder de fundering door 

en recht op een andere rechthoekige put die zich binnen de hoekruimte bevind, op 

3,20 m vanaf de westelijke fundering. Boven de gresbuis is in de ruimte een platliggend 

‘wandje’ gevonden van minstens zeven nog in verband liggende houtenplanken, 

zogenaamde kraaldelen (spoor 115). Opvallend is dat hierop aan één zijde nog resten 

Figuur 6.14 
De vermoedelijk Duitse fundering ten oosten 
van hangar A-2 (spoor 105); op de achter-
grond een met hout beschoeide kuil van 
onbekende ouderdom (spoor 106).
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witte verf aanwezig zijn. Er is een groot aantal kleine draadnagels door het hout 

geslagen. De rechthoekige put is 135 x minimaal 85 cm (spoor 111). Hierin is op 33 cm 

vanaf de noordelijke rand en 18 cm vanaf de westelijke rand een vierkant gat van 56x56 

cm. Dit gat is in de 10 cm dikke betonnen deksel gemaakt. Het gat is aan alle zijden 

gelijk getrapt. De bovenste en onderste helft zijn elk 5 cm en er tussen is een trap van 

3 cm breed. Hier zal een vierkante deksel in gelegen hebben, of de opstand van een 

plee, die kon lozen op de gresbuis. Tussen de rechthoekige put en de fundering is een 

onzichtbare aansluiting. Hier ligt een opstaande afgeronde richel van 1 cm hoog en 

6 cm breed. De breedte van de fundering hier is 111 cm. Het heeft een opmerkelijke 

tweedeling. Het oppervlak van de noordelijke kant (met een breedte van 45 cm) is wit, 

terwijl het zuidelijke deel zwart gekleurd is.  

Iets verder naar het oosten ligt op 6,30 m vanaf het hoekpunt een houten plank 

haaks op de fundering. Hier weer ten oosten van ligt op 8,60 m vanaf de hoek een 

gietijzeren buis met een diameter van 6 cm. Waar het binnen de hangarfundering op 

aansluit is onbekend, dit deel is namelijk niet opgegraven. Het blijkt in het met een 

T-splitsing aan te sluiten op een gietijzeren buis met een diameter van 10 cm die op 2 

Figuur 6.15 
De noordwesthoek van hangar A-3 met 
de put en houten kraaldelen in de ruimte 
erboven, opname richting westen.
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m vanaf de noordelijke fundering parallel aan de hangar ligt. De afzonderlijke delen 

zijn door middel van manchetten (diameter 17 cm) en bouten aan elkaar geschroefd. 

De gietijzeren leiding hield op daar waar een afsluiter of overgang naar een smallere 

diameter pijp is gevonden. Dit deel lijkt op het boven beschreven T-stuk. Op de kop 

met een diameter van 17 cm zijn vier bouten. Nadat door Heijmans in het kader van 

de ontmanteling een aantal van deze pijpdelen gerooid zijn, zijn enkele lengte maten 

geregistreerd: 140, 370 en 500 cm. Ten noorden van deze leiding lag een vierkante 

betonnen afwateringsbuis (zie boven) in een bouwput gevuld met schoon grijs zand, 

vergelijkbaar met de fundering van de hangars. De overeenkomende bouwwijze doet 

een verband vermoeden. Op één plaats komt water uit de buis, waarmee de werkput 

relatief snel volstroomde. Exacte maten zijn anders dan met de GPS niet te noemen. 

Het blijkt dat dit het hoofdwaterafvoersysteem is dat in 1939 is aangelegd 9. Op deze 

leiding sluiten de oranje aardewerk afwateringleidingen aan.

Door het verleggen van de sleufrichting naar het noorden is de oostelijke fundering van 

hangar A-3 niet ingemeten bij dit Proefsleuvenonderzoek. Wel zijn twee ingegraven 

oliedrums gevonden (spoor 120 en 121). Beide hebben geen bodem of deksel en 

zijn gefundeerd op een in een kring neergelegde gele bakstenen (21x10x7 cm), Het 

oostelijk gevonden vat is nog min of meer compleet en blijkt 54 cm hoog en een 

diameter van 45 cm te hebben. Het oppervlak is geribbeld met 2 cm brede ribbels. 

In het midden is een hoger vlak deel met een breedte van 20 cm. Het westelijke vat 

was in losse brokken uiteen gevallen. In de vaten zijn geen vondsten aangetroffen. De 

fundering op bakstenen doet vermoeden dat het bezinkputten betreft.

Er zijn binnen de hangars nauwelijks tot geen vondsten gedaan. Uitzonderingen zijn: 

een verwrongen fragment lood uit de buurt van hangar A-3 (vnr. 88.1) en een fragment 

bandijzer en rolletje koperdraad (vnr. 72.1).

9  Harff & Harff 2012, 18.

Figuur 6.16 
Gietijzeren buis, opname van de aftakking 
naar links naar hangar A-3.

Figuur 6.17 
Oliedrum (spoor 120)  in situ en na berging uit 
werkput 187.
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Tijdens het OCE, dat gelijktijdig met het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd, 

zijn minstens twee bliksemafleiders of aardpennen, in de vorm van diep in de 

bodem geperste koperen staven, geborgen. Ongetwijfeld zijn deze aan de hangars 

gemonteerd geweest om bij blikseminslag de energie af te wentelen en zo brand in 

de deels houten constructie te voorkomen. Eén is namelijk ten zuiden van hangar A-1 

geborgen.

De hangars horen tot de vooroorlogse bouw op het vliegpark. Gedurende de 

mobilisatie waren ze echter voor onderkomens van soldaten van 4 R.I. ingericht, 

aangezien het veld nog niet gereed was voor het laten landen en opstijgen van 

vliegtuigen. Een punt waar de Duitsers op 10 mei 1940 tot hun schade en schande 

achter kwamen. Het gebruik van de hangars is vooral gedurende de oorlogsjaren. 

Hierbij werden de gebouwen onder een serie van camouflagenetten geplaatst 

waarmee de vormen van de individuele gebouwen aan het oog onttrokken werden. 

Op de luchtfoto’s uit de laatste oorlogsjaren, toen het veld niet meer operationeel 

was, zijn de gebouwen weer zichtbaar. Opvallend is dat dit tot en met de bevrijding 

het beeld blijft. Echter op een luchtfoto van 15 juli 1945 zijn de drie hangars volledig 

verdwenen. Op de ontstane vlakte zijn mogelijk PSP-platen neergelegd en staan langs 

de rand vliegtuigen geparkeerd. Mogelijk waren de gebouwen te ver beschadigd om te 

kunnen hergebruiken.

Figuur 6.18  
Een tijdens het OCE direct ten zuiden van 
hangar A-1 geborgen aardpen.

Figuur 6.19 
Luchtfoto van Valkenburg gemaakt op 15 juli 1945 en de voormalige locatie van de drie hangars (1).
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Van het interieur van de hangars is tijdens het proefsleuvenonderzoek weinig terug 

gevonden. De enige uitzondering is in hangar A-3, waarvan de noordwestelijke 

zijruimte aangesneden is geweest. Bovendien zijn bij de hangars alleen de korte zijden 

aangesneden geweest. De funderingen van de lange zijden zijn ongemoeid gebleven. 

Het is alleen van contemporaine foto’s uit de collectie van het Katwijks Museum af 

te leiden hoe de wanden, dakconstructie en vloeren er hebben uitgezien. Juist in de 

zijwanden blijken de stalen staanders te zijn gezet die het dak hebben gedragen. In 

de beide korte zijden waren schuifdeuren aangebracht. Zowel in de schuifdeuren als 

bovenaan de wanden zijn vensters aangebracht die daglicht in de hangar lieten. Er zijn 

geen details van de zijruimten te zien. De hoofdruimte was een brede overspannen 

ruimte, groot genoeg om meerdere vliegtuigen voor onderhoud te kunnen bergen.

Het aantal vliegparken was in 1940 al niet hoog, laat staan het aantal hangars. 

Opmerkelijk is dat het type hangar zoals in Valkenburg is neergezet, nergens anders 

zo voor komt. De maatvoering is anders. Bij geen van de andere is een constructie 

van vensters hoog in de zijwanden. Bij de hangars op vliegpark Bergen staan de 

dakdragers in een andere richting en zijn er geen vensters in de schuifdeuren. Op 

Figuur 6.20  
Foto van de bouw van twee hangars op 
Valkenburg, met details van de zijstaanders, 
deuren en dakdragers (naar Korbee 2006).

Figuur 6.21 
Foto van de bouw van een hangar op 
Valkenburg, met details van de zijwanden met 
vensters bovenaan, schuifdeuren en dakdrag-
ers (naar Harff & Harff 2012).
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Figuur 6.22 
Foto van de bouw van een hangar op 
Valkenburg, met details van het dak en de 
schuifdeuren (naar Harff & Harff 2012).

Figuur 6.23  
Foto tijdens de bouw van de buitenzijde van 
een hangar op Valkenburg, met details van 
het dak en de schuifdeuren (naar Harff & Harff 
2012).

Figuur 6.24 
Foto tijdens de meidagen 1940 van enkele 
hangars op Valkenburg, met details van 
de camouflage. Op de voorgrond enkele 
gestrande Duitse Junckers Ju52/3M toestellen 
(naar Beeldbank WO2).
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Marine vliegkamp “De Kooij” zijn er wel vensters in de deuren, maar hoog tegen de 

dakrand. Hier hebben de zijwanden geen vensters, maar zijn er ramen in het dak. 

Een, ook in vorm geheel, afwijkende hangar staat op Soesterberg. Deze heeft een 

zeer flauw aflopend dak en aan de voorzijde een schuine vensterpartij boven de 

dichte schuifdeuren. Overigens is dit de enige vooroorlogse hangar die nog staat in 

Nederland. Tegenwoordig is het onderdeel van het nationaal Militair Museum (NMM). 

Inmiddels zijn van de hangars van Bergen ook de funderingen verdwenen. Die van de 

beide Marine vliegparken De Kooij en De Mok zijn al langer geleden gesloopt.

Ook al zijn er tijdens het proefsleuven onderzoek geen directe aanwijzingen voor 

gevonden. Uit een foto uit de meidagen van 1940 valt af te leiden dat de hangars, in 

ieder geval deels, waren voorzien van camouflageverf. 

6.5.3 Mei 1940

De derde categorie staat in direct verband met de laatste opmerking hierboven: de 

sporen die samenhangen met de strijd in de meidagen van 1940. Hiervan is er één 

onmiskenbare context: de sloot (spoor 126; zie ook terreindeel Z11) met uitsluitend 

vondsten uit mei 1940. In sleuf 188 is de sloot al op een hoog niveau in de bouwvoor 

aanwezig. Hieruit zijn verschillende stukken (vliegtuig)aluminium gevonden. Naar mate 

deze hoger liggen is de conservering slechter. Bij het benaderen van de sloot aan de 

oostzijde is op een iets dieper niveau zeer goed bewaarde een fragment van 14x12 cm 

aluminium beplating van een Junkers Ju52/3M gevonden (vnr 105.1). Op het stuk zijn 

wel brand/smeltsporen aanwezig. Dit type Duits transporttoestel is iconisch voor de 

(mislukte) landingen op Valkenburg. Mogelijk ook van een Ju52/3M is de koperen kop 

van een startpatroon, in hetzelfde vnr., die gebruikt worden om de motoren voor het 

opstijgen aan te zetten. Vanwege deze vondsten is besloten om het vlak ter plaatse 

niet dieper aan te leggen. Naast het genoemde stuk zijn er nog een aantal vondsten 

gedaan in het vlak en op de stort. Hierbij zijn in ieder geval drie KKM hulzen. Twee 

9 mm hulzen. Eén heeft het bodemstempel GECO 9/mmK, en paarse kleur op het 

slaghoedje. De tweede is eveneens een 9x17 Browning, met bodemstempel: * D W 

A. De laatste is een Duitse 7,92x57 Mauser met stempel P S* 17 28.  De P staat in dit 

geval voor de fabrikant Polte Armaturen-u. Maschinenfabrik A.G., Werk Magdeburg, 

Sachsen. Later in de oorlog gebruiken ze de code aux. Geco staat voor het in 1887 

opgerichte bedrijf Gustav Genschow & Co, dat naast Berlijn in verschillende steden 

vestigingen had. DWA is de afkorting van Deutsche Werke A.-G., Berlijn. Opvallend 

is het kaliber 9x17 Browning (of .380 ACP). Dit kaliber is gebruikt in het Nederlandse 

pistool M25. Binnen de Duitse krijgsmacht is het gebruikt in de Walther PP, Walther 

PPK en de Mauser HSc pistool, Waar de eerste twee in 1921 en 1922 zijn ontworpen 

is het Mauser pistool echter pas in 1940 in productie genomen, dus mogelijk te laat 

voor de context in deze sloot. Bovendien is de patroon(huls) gemaakt in 1928, toen dat 

ontwerp nog niet bestond. De Mauser pistolen waren vanwege hun kleine formaat met 

name in gebruik bij piloten van de Luftwaffe. Echter die zijn vooral in kaliber 7,65 mm 

uitgevoerd geweest. Pas vanaf de invasie in Frankrijk is het Spaanse Pistole Astra 300 

in kaliber 9 mm kort in Duitse dienst gekomen. De kans is daarmee het grootst dat de 

bewuste huls vanuit een Nederlands pistool is afgeschoten.

Hoog in het noordwestelijke talud van de sloot is het magazijn gevonden voor een 

MG15 (vnr. 106.1), 26,5x12,5x9,5 cm. Dit type Luftwaffe boordmitrailleur is o.a. ook 

op genoemd vliegtuigtype gebruikt. De wanden van dit dubbele trommelmagazijn 

vertoont sporen van de strijd. 
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Figuur 6.25 
Sloot spoor 126, opname richting zuiden; in 
het profiel direct links van de jalon een MG15 
magazijn.

Figuur 6.26 
Voor en achterzijde van de twee als CE 
gedeselecteerde MG15 magazijnen.
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NB het is opmerkelijk dat tijdens het OCE in de directe omgeving nog twee van 

dergelijke magazijnen zijn gevonden. Beide zijn als CE behandeld vanwege de 

aanwezigheid van scherpe KKM in de magazijnen. Eén van de twee magazijnen 

vertoonde ook dezelfde sporen van ontwrichting van de wand, waarmee een 

vergelijkbare context aannemelijk is. De deksel is vervormd, de patronen staan 

intern schots en scheef voor de uitgang en de wanden staan deels bol. Bij het andere 

magazijn is dit minder het geval en staat een massief ijzeren laadpatroon recht voor de 

uitgang. Overigens is deze laadpatroon strikt genomen geen CE, en had dit magazijn 

bij nader inzien als erfgoed bewaard kunnen blijven. Deze laadpatronen zitten met drie 

holle en één massief exemplaar als allerlaatste in het magazijn. Wanneer tijdens het 

schieten deze laadpatronen worden bereikt, blokkeert het wapen ten teken dat het 

magazijn leeg is en vervangen dient te worden. 

De sloot is na ontdekking op een hoog niveau verder ongemoeid gelaten in afwachting 

van de opgraving zoals die al gepland staat voor het deel dat in Z11 is aangesneden. Bij 

de komende opgraving zal er rekening mee moeten worden gehouden dat deze sloot 

zich verder naar het noorden uitstrekt. Hoe ver is nog ongewis aangezien direct naast 

Figuur 6.27 
Gevuld en opengemaakt MG15 magazijn, met 
duidelijk zichtbaar de vier laadpatronen aan 
het eind (…).

Figuur 6.28 
MG15 magazijn uit sloot spoor 126 openge-
broken door de senior OCE
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de sleuf de moderne bestrating over een eventueel verder vervolg van de sloot ligt. 

Vanaf Z11 loopt de sloot door in zuidelijke richting. Hier is deze niet door een proefsleuf 

aangesneden, maar is het oppervlak met een metaaldetector gecontroleerd. Over een 

afstand van 30 tot 40 m liggen fragmenten (vliegtuig)aluminium op of kort onder het 

oppervlak. Ook dit gegeven is van belang op de opgraving van dit complex. Hiermee 

ontstond een globaal beeld waar de sloot (met inhoud) zou kunnen liggen. Inmiddels 

is tijdens het OCE het daadwerkelijke zuidelijke uiteinde van de sloot ingemeten. Het 

heeft daar een vrij rechte maar afgeronde vorm. Opvallend is de met Z11 vergelijkbare 

vulling van zeer donker materiaal, veel aluminium snippers, complete glazen flessen 

en metalen voorwerpen, deels van militair materiaal. Voorbeelden van de laatste zijn 

de bovenkant van een Nederlands gasmasker G filterbus en een monddeksel voor 

een Hembrug M95 geweer. In vnr. 104.2 uit spoor 126 in werkput 188 komen naast 

bovengenoemde 9x17 Browning huls ook enkele jongere metalen voorwerpen voor, 

zoals een hardrubber geribbelde strip op ijzer, een ijzer plaatfragment en een koperen 

gesp. Vnr. 104.3 is mogelijk nog jonger: een verknipt plaatje aluminium van 10x8 cm 

Mogelijk is dit aan de MLD uit de Koude Oorlogsperiode of daarna toe te schrijven. 

Hier zal het hoge niveau waarop het spoor is gelaten meespelen. Ook zaken die in de 

bouwvoor zitten, zijn verzameld op deze locatie.

Tijdens het zeven van de stort uit de sloot Z11 is een grote hoeveelheid vondsten 

geborgen 10. Hieronder bevinden zich diverse stukken van militaire uitrusting van 

zowel Nederlandse als Duitse oorsprong. Tevens is een grote hoeveelheid klein kaliber 

munitie aanwezig, de meeste als lege patroonhulzen en losse kogelpunten. Veel van 

met name de Duitse munitie is door hitte gesprongen. Enkele intacte patronen van 

verschillend kaliber en herkomst zijn als CE veilig gesteld in de VTVS. Van Duitse 

steelhandgranaten M24 zijn minstens één kraal van het ontstekingskoord en enkele 

dopfragmenten, die dit koord in de houten steel moeten beschermen, geborgen. Het is 

niet uit te sluiten dat nog meer CE in de sloot aanwezig is.

In werkput 188, pal ten zuiden van het hek aan de zuidkant voor het VIP gebouw, 

is aangezien het nog niet vrij is gegeven in verband met CE is handmatig analoog 

het sleuf tracé afgezocht. Dit heeft in de eerste 10 m een bom- of granaatscherf 

opgeleverd hoog in de klei onder het ophoogzand uit de jaren ’50. In 1940 lagen hier de 

kleidammen waar bij het bombardement op de vroege ochtend van 10 mei 1940 enkele 

bommen zijn gevallen, nadat er twee op hangar A2 zijn gevallen.

6.5.4 Flugplatz Katwijk

De vierde categorie zijn sporen die samenhangen met het Duitse gebruik van 

het terrein dat dan bekend staat als Flugplatz Katwijk. Ook deze is in een aantal 

subcategorieën in te delen:

Magazijnenkuil
Bij de eerste vondst in deze categorie is er onzekerheid over de datering. Misschien is 

het bij de bovenstaande categorie van vondsten uit de meidagen in 1940 te scharen, 

maar kan ook op een gebruik tijdens de hierop volgende bezetting wijzen. Het betreft 

een kuil (spoor 30) met in eerste instantie vijf ijzeren magazijnen voor de Duitse 

lichte of boordmitrailleur MG15 (vnr. 19.2), 34x12 cm. Hij is aangetroffen in sleuf 177 

ten westen van Heijmans gebouw. Mogelijk hebben deze magazijnen in een ijzeren 

oliedrum of vat gelegen in spoor 5005. Van dit vat zijn slechts kleine delen geborgen. 

10  Over het onderzoek naar sloot (spoor 126, Z11) zal apart worden gerapporteerd.
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Het object lag ondiep in de bouwvoor ingegraven, wat de conservering nadelig heeft 

beïnvloed. Er is geen echte insteek van de kuil waargenomen. Deze is mogelijk in de 

bouwvoor op gegaan. Alle magazijnen zijn leeg, dus zonder munitie aangetroffen. 

Hierna zijn nog minstens twee magazijnen en drie deksels zijn ‘los’ in de nabijheid 

gevonden. 

Het is niet zeker of deze magazijnen ook tot de categorie gerekend kunnen worden 

zoals die in en bij de sloot Z11 zijn gevonden. De Luftwaffe MG15 is naast boordwapen 

ook ingezet geweest voor de grondverdediging en tegen luchtdoelen. Ze zijn de hele 

oorlog in gebruik gebleven.

Iets wat wellicht toch voor een datering in de meidagen van 1940 kan pleiten is de 

vondst die nabij de magazijnenkuil gedaan is. Het betreft een afgeschoten Duitse 7,9 

x 57 Mauser patroonhuls, met bodemstempel: S* 3 35 P163. Deze koperen huls is in 

1935 gemaakt door de firma: Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH, Werk Selterhof, 

Figuur 6.30 
Een Luftwaffe soldaat poseert met een boord-
mitrailleur MG 15 als luchtafweer, een reserve 
magazijn hangt met de handgreep aan de 
paal, in de canvas zak worden de afgeschoten 
hulzen opgevangen (collectie Military Legacy, 
Dordrecht).

Figuur 6.29 
Vijf MG15 magazijnen, zonder deksel uit spoor 
30 in werkput 177.
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Treuenbrietzen, Brandenburg. Dit codenummer is in gebruik tussen 1934 en 1941. 

Patroonhulzen van dezelfde fabriek komen ook voor in sloot Z11, die geheel gevuld is 

met resten uit de meidagen van 1940. Overigens komt het lotnummer 3 hier niet voor, 

wel 1 (1x), 6 (1x),7 (1x) en 9 (4x) 11. Echter het is niet uit te sluiten dat de patroon op een 

later tijdstip op de Flugplatz is afgeschoten.

De ‘pijlconstructies’
De tweede categorie wordt gevormd door de betonnen rand (spoor 206) in sleuf 193. 

Hij is 9,20 m lang, 20 cm hoog waarvan de onderste 5 cm iets naar buiten uitspringt. 

Deze betonnen plint heeft een excentrisch geplaatste 2 cm brede en 2 cm hoge ijzeren 

richel in de bovenkant. Op 45 cm van het oostelijke uiteinde houdt de ijzeren richel 

op. Opvallend zijn de zandgele en groene camouflagekleuren op de korte zuidelijke 

oppervlak ( 10 cm breed) en de afdruk van rode bakstenen aan de noordzijde van de 

richel (34 cm breed). De betonnen rand helt naar het noorden, doordat de noordelijke 

helft dieper ligt dan de zuidelijke. Het is onduidelijk of dit een functioneel element is.

De betonnen constructie ligt ter hoogte van één van de op de luchtfoto’s zichtbare 

‘pijlconstructies’. Waarschijnlijk zijn dit Abstellbereiche und Splitterboxen für 

Flugzeuge, een scherfvrije opstelplaats voor vliegtuigen of ander materieel 12. Hierbij 

was een aarden omwalling opgeworpen. Hierover konden camouflagenetten, 

tentzeilen of andere bouw zijn aangebracht. Bij controle van de luchtfoto blijkt de 

betonnen rand te associëren met één van de ‘pijlvormige’ objecten. Waarschijnlijk is 

het een ‘Splitterbox’  geweest met een afsluitbare voorzijde. Het kan zijn dat over de 

ijzeren rand een houten deur of schot bewogen kon worden. De reden van de schuine 

plaatsing is niet helder, al is verzakken niet uit te sluiten.

Op onderstaande afbeelding, een detail van een Geallieerde luchtfoto van 7 juli 1942 

(nummer 2064, C/43.1.PRU), zijn de ‘pijlconstructies’ duidelijk zichtbaar. Tevens 

is te zien dat een aantal ter camouflage is afgedekt, zoals de twee midden onder. 

De rechter hiervan is waarschijnlijk te associëren met spoor 126. Op enige afstand 

ten zuiden van deze en de overige constructies zijn de contouren zichtbaar van 

eenmotorige jachtvliegtuigen. Blijkbaar zijn ze uit hun beveiligde opstelling naar 

buiten gereden om zo snel mogelijk te kunnen opstijgen. Dit is een bevestiging van de 

hierboven aangehaalde optie van scherfvrije opstelplaats voor een vliegtuig. Er bestaan 

Splitterboxen voor één vliegtuig, maar zoals uit foto onder blijkt ook voor meer naast 

elkaar. Voor zover te achterhalen valt zijn in Valkenburg alle Splitterboxen slechts 

voor één toestel per stuk. In de hangars hebben wel meerdere toestellen tegelijkertijd 

gestaan.

Tevens zijn op genoemde luchtfoto de beide hangarcomplexen zichtbaar aan 

weerszijden van het centrale plein. De boven beschreven hangaars liggen rechts 

hiervan. Het lijkt hier één gebouw door het aanbrengen van camouflagenetten 

over het geheel, waardoor de individuele trekken van de afzonderlijke gebouwen 

zijn weggenomen. Pal rechts ten oosten van de middelste hangar (A-2) staat een 

eenmotorig jachtvliegtuig opgesteld.  

Er is slechts één contemporaine vondst gedaan bij deze betonnen rand: bij het 

schoonmaken van de fundering is ongeveer halverwege direct tegen de fundering de 

huls van een aluminium Duitse seinpatroon gevonden. Het heeft rondom een groene 

band en de tweeregelige tekst: Deichmann 1939 / Verbrauch bis 31.5.45. Het betreft 

een 2,6 cm Signalpatrone Einzelstern grün (2e model). De kans is groot dat de patroon 

11  Vondsten gedaan tijdens het zeven van de stort van de sloot. Over de vondsten uit de sloot 
zal apart worden gerapporteerd.

12  Büro Immekus 2009, 38.
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verbruikt is in een Fliegerleuchtpistole Model ‘L’. De firma Feuerwerkerei Deichmann, 

Velten-Mark heeft tot in 1945 geproduceerd, later in de oorlog onder het code nummer 

dbc 13.

Dergelijke patronen werden op het vliegveld zelf voor signalen gebruikt. Maar ze 

konden ook tot de uitrusting van de jachtvliegers zelf hebben gehoord. Bij onraad of na 

een crash kon de piloot zo de aandacht op zijn locatie vestigen.

De bunker
De bunkerfundering (spoor 52 t/m 57) ten noorden van het westelijke uiteinde van 

sleuf 184 is als toevalsvondst tijdens het OCE opgepakt en is door Military Legacy 

begeleidt na de benadering op 31 mei 2017 in onderzoeksgebied locatie A, ten zuiden 

van de nog staande oostelijke hangars (tegenwoordig bekend als de Zoutloods) op het 

voormalig Vliegkamp Valkenburg (Z.H.). Voor dit gebouwspoor is de waardering in het 

13  http://leuchtpistole.free.fr/Sommaire/En_Artifices.html .

Figuur 6.31 
Detail van een Geallieerde luchtfoto van 7 juli 
1942 met de ‘pijlconstructies, gereedstaande 
vliegtuigen, bunker, loopgraaf, bluswaterbek-
ken en hangars (collectie Military Legacy, 
Dordrecht).

Figuur 6.32 
Voorbeeld van een Abstellplatz of Splitterbox 
für Flugzeuge met bovenbedekking van 
gecamoufleerd tentzeil. Hieronder staan 
twee Focke-Wulf Fw190 in onderhoud, 
jachtvliegtuigen van hetzelfde type als ook in 
Valkenburg gestationeerd zijn geweest (naar 
Büro Immekus 2009).
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kader van de herontwikkeling van het plangebied naar voren  getrokken los van het 

overige Proefsleuvenonderzoek. In het geval van een oordeel dat de bunkerrestanten 

niet behoudenswaardig geacht worden, kon zo snel mogelijk met de sloop worden 

aangevangen om verder geen belemmering te zijn voor het OCE.. 

Na de ontdekking van een betonnen vloer op 31 mei 2017 is deze de dag er op (1 juni) 

in twee fasen werkput 183 machinaal vrij gelegd, met name gericht op de toegang, het 

verloop van de muren, de centrale ruimte en de aanpalende ruimte.

Het onderzoeksgebied locatie A is in het kader van het OCE door Heijmans met 

magnetometer ingemeten. Uit de meetresultaten springen de funderingen van twee 

noordelijke van de in totaal drie hangars het meest in het oog. De bunker is de met A 

gemarkeerde grote uitslag daar ten zuidwesten van.

Figuur 6.33 
Magnetometer beeld van de bunkervloer 
(naar Heijmans VTW 15_Z1c).
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Het in 2016 uitgevoerde IVO op twee Duitse bunkers langs de hoofdbaan 14 leerde dat 

het ter plaatse van de bunker aanleggen van minstens één en eventueel een tweede 

proefsleuf in kruisvorm over het object niet in alle gevallen leidt tot een eenduidig 

beeld van de bouwwijze en de fysieke kwaliteit. Met betrekking tot de fundering is het 

van belang om een beeld te krijgen van de aard van de fundatie, en met name de vraag 

of deze op staal of op heipalen staat.

Hier is om pragmatische redenen gekozen voor het volledig vrij leggen van de 

fundering van het bouwwerk. Het was namelijk niet duidelijk waar het gebouw 

was aangesneden en hoe het verloop van het muurwerk was. Vanaf het begin was 

duidelijk dat het gebouw beschadigd was. De grote uitslag op het OCE detectie 

beeld wordt veroorzaakt door een grote hoeveelheid betonijzer die is vrijgekomen 

na een gedeeltelijke sloopactie, en het deel dat nog in situ ligt. Met name aan de 

westelijke zijde steken vele stukken draadijzer uit. De reden van de sloop van dit deel 

is (voorlopig) niet achterhaald kunnen worden. Aan deze zijde is de opgravingsput 

zo diep aangelegd dat de bodem van de bunker tot en met de fundering in beeld 

is gebracht. Er is hierbij nauwelijks last van grondwater ondervonden. Het vrij 

leggen is gebeurd door middel van een hydraulische graafmachine met gladde 

bak. Vervolgens vindt het documenteren plaats, waarbij het vlak wordt ingemeten 

14  Bosman 2016.

Figuur 6.34 
Het eerste vrij gelegde deel van de bunker, 
opname richting noordoosten.

Figuur 6.35 
Het eerste vrij gelegde deel van de bunker, 
opname richting noorden.
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(sporen en vondsten), beschreven en vondsten veiliggesteld. Enkele grondsporen zijn 

aangetroffen, hiervan is een selectie gecoupeerd voor de waardestelling.

Op 1 juni 2017 is aangevangen met het vrij leggen van de bunkervloer (Spoor 55). 

Hierbij is het beschadigde deel van de dag ervoor als eerste opgezocht. Dit blijkt de 

resterende zuidwesthoek van deze bunker te zijn. Na het vrij leggen is deze met GPS 

ingemeten. Hierna is direct een coupe aan de buitenzijde gezet om de onderkant van 

de fundering op te sporen. Deze loopt nog in totaal tot 20 cm onder het resterende 

vloeroppervlak door. Er is een bouwput in blauwgrijze klei gegraven, waarin een 1 cm 

dikke humeuze bodem is ontstaan. De onderste laag van de fundering bestaat uit een 

5 cm dikke laag grof geel zand waarop het beton is gestort. De laag boven dit zand 

is van nauwelijks gehechte grove kiezel met cement, waarna het beton zich verdicht 

en harder is. In de bovenste 5 cm bevindt zich het betonijzer. Op deze vloer zijn plat 

gelegde bakstenen gemetseld in muren en twee poeren. Tenslotte is binnen in de 

ruimte een zandcement vloer met glad geëffend oppervlak aangebracht. Deze vloer is 

beschadigd aan de westzijde.

Figuur 6.36 
Opname van de drainage van aardewerkpi-
jpen richting verzamelput (S 58).

Figuur 6.37 
Opname van de fundering van de bunker.
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Aan de westzijde is een drainage systeem van ongeglazuurde roodbakkende 

aardewerk pijpjes gevonden. Deze lopen onder de bouw van de bunker door. Hiermee 

is er chronologisch verband. Waarschijnlijk horen de oudere drainagepijpen tot de 

terreinverbeteringsmaatregelen in voorbereiding op de aanleg van het Nederlandse 

vliegkamp in 1939. De pijpen zijn alleen aan de westzijde onderzocht. Ze blijken van 

het model zonder manchet, die koud tegen elkaar geplaatst zijn. De pijpjes liggen 

op een houten plank. Beide hebben de afmetingen zoals boven beschreven bij de 

afwateringssystemen. Ter hoogte van de bunker ligt een verzamel/waterput in een 

kring opgebouwd uit los gestapelde grijze bakstenen met maten 21 x 10,5 x 5,5 cm. De 

put (spoor 58) is minstens vijf lagen baksteen hoog.  

Er zijn geen vondsten gedaan die een indicatie vormen voor de activiteiten in en om de 

bunker. Een uitzondering zijn enkele fragmenten van een aluminium kist. Na reiniging 

van het metaal is wellicht meer over het gebruik van de kist te zeggen. Een andere 

vondst is een complete vooroorlogse doorzichtig glazen melkfles met bodemstempel.

Aan de noordzijde blijk te bunker te zijn beschadigd tijdens de aanleg van een 

afwateringssysteem in de jaren ’50. Direct naast het restant van de bunker is een 

insteek van een sleuf gevuld met grof grijs zand waarin twee bruingrijze PVC buizen. 

Ten noorden van de meest noordelijke buis is een kijkgat gemaakt, maar hier lag alleen 

ongestoorde blauwgrijze klei. Hier mee is duidelijk geworden dat de bunker zich niet 

verder in noordwaartse richting heeft uitgestrekt. Overigens hoeft dit niet te gelden 

voor een eventuele ingangspartij, hierover onder meer.

Aan de oostzijde van het hierboven beschreven vlak is parallel aan de verstoring voor 

de PVC buizen een verticaal geplaatste houten plank en flankerende verticale houten 

paal gevonden (spoor 52/53). Mogelijk is dit een restant van de bekisting van een 

verder verdwenen muur. Op het punt van de aansluiting van deze plank en de vloer 

blijkt de vloer sterk naar het oosten omhoog te lopen. Mogelijk is dit een deel van 

een ingangspartij. Hier blijkt ook een houten bekistingsplank die in zuidelijke richting 

verder te volgen is. Hiernaast is een spoor van enkelsteens gemetselde rode bakstenen 

(spoor 54), waarvan nog één laag resteert. In het zuiden loopt een vergelijkbare rand 

als zuidelijke wand, gemarkeerd door een witte cementafdruk op het beton. Alle 

bakstenen zijn hier verdwenen.

Figuur 6.38 
Opname van de complete poer (spoor 56)  in 
de bunkervloer.
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Het is opvallend hoe weinig bakstenen van de wanden over zijn. Er is slechts één groot 

fragment gevonden, dat tevens aan één zijde een witte pleisterlaag had. Dit fragment 

was minstens vijf lagen hoog. Het gebrek aan puin doet vermoeden dat dit bij de sloop 

van deze bunker is afgevoerd naar elders.

In de zuidelijke helft van de vloer ligt een bakstenen poer (spoor 56), waarvan de 

functie niet helder is. Net als de oostelijke wand resteert hiervan slechts één bouwlaag. 

Is dit de fundering van iets dat in de bunker heeft gestaan of is het een dak dragend 

element geweest? Ten westen hiervan lag een afdruk van eenzelfde poer waarvan alle 

stenen zijn weg gehaald (spoor 57). De complete poer bestaat uit negen rijen van vier 

bakstenen. Deze rode bakstenen zijn van hetzelfde formaat als die in de oostelijke 

wand: 20 x 10 x 5 cm.  

Hierna is tijdens het inmeten met de GPS geconstateerd dat in het zuidelijke deel de 

muur in het oostelijke profiel lijkt door te lopen. Hierop is opnieuw de graafmachine 

ingeschakeld om dit verder vrij te leggen. Er blijkt hier een ca. 80 cm brede buur 

te liggen die aan weerszijden wordt geflankeerd door verticaal gestelde houten 

bekistingsplanken. Aan de buitenzijde staan om ca. 100 cm vierkante of rechthoekige 

houten paaltjes. Hierbinnen zijn langs beide buitenranden de sporen van vlak 

gemetselde rode bakstenen. Waar ze ontbreken ligt een 20 cm breed spoor van wit 

cement. Deze muur maakt in het oosten een hoek om uiteindelijk weer in het noorden 

te worden afgesneden door de verstoring voor de grijze PVC buizen. Door deze vondst 

is het duidelijk dat de plank parallel langs die verstoring inderdaad de bekisting is van 

de verder verdwenen noordmuur van de bunker.  

Naast het ontbreken van bakstenen van de wanden is het ook opvallend dat geen enkel 

spoor van dakbedekking is gevonden. Wellicht heeft deze bunker in tegenstelling tot 

die in Bosman 2016 zijn beschreven geen (dak)pannendak maar een plat dak gehad. 

Wel zijn enkele resten groene camouflage verf gevonden. Deze kunnen op het gebouw 

aangebracht zijn geweest.

Figuur 6.39 
Ingekleurd grondplan van de bunker op basis 
van de GPS gegevens.
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Na het blootleggen is tijdens het proefsleuvenonderzoek gezocht naar de loopgraaf 

direct ten noorden van de bunker. Op luchtfoto’s is te zien dat de twee loopgraafdelen 

onderbroken zijn direct ten noorden van de bunker. De westelijke loopgraaf en met 

name het uiteinde daarvan is gevonden. Onderin is de loopgraaf aan weerszijden 

beschoeid met planken. Tevens is in de vulling kippengaas en groene verfresten voor de 

camouflage van dit complex gevonden. De onderbreking zal vooral aan het maaiveld 

hebben gelegen, archeologisch is hier niets van gevonden. De onderbreking duidt er 

in ieder geval op dat er een verband is tussen het ten noorden van de bunker gelegen 

brandstof depot, de loopgraaf, de bunker en mogelijk ook het deel ten zuiden daarvan 

met Splitterboxen en start/landingsbanen.

De eerste stap in de identificatie is het projecteren van de GPS-gegevens op een 

luchtfoto uit de oorlogsjaren. Rekening houdend met een geringe afwijking blijkt dat 

het een match heeft met een bunker aan de noordzijde van het vliegveld.

Gedurende de oorlog is de Duitse vliegbasis regelmatig gefotografeerd vanuit de lucht. 

Het blijkt dat bunkers al vroeg gedurende de oorlog op het veld zijn aangelegd. Hun 

aanwezigheid is niet onopgemerkt gebleven. Op onderstaande tekening blijkt dat de 

Britten in 1942 de gebouwen in de nabijheid als ‘Fuel Tanks?’ hebben geïnterpreteerd. 

Het is niet duidelijk of dit ook slaat op het centraal ten zuiden hiervan gelegen gebouw. 

Figuur 6.40 
Uitbreiding van het vlak in oostelijke richting, 
foto richting zuiden.

Figuur 6.41 
Fragmenten groene camouflage verf 
gevonden bij het uitgraven van de vloer 
van de bunker.
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Figuur 6.42 
Geallieerde luchtfoto van Flugplatz Katwijk. 

Figuur 6.43 
GPS gegevens geprojecteerd op een luchtfoto 
van Flugplatz Katwijk 
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De vorm komt in ieder geval wel overeen met een scherf- of bomvrije ruimte in het 

westen en een meer open bouw rechts hiervan. Op de foto’s lijkt een plat dak waar te 

nemen op het centrale naar het noorden uitstekende deel. Wat het rechthoekige deel 

direct ten zuiden van het gebouw is, is niet duidelijk. Mogelijk heeft dit alleen aan het 

oppervlak gelegen. De slagschaduw aan de oostzijde van dit rechthoekige deel op 

onderstaande foto lijkt dat te bevestigen.

Figuur 6.44 
Detail van een RAF luchtfoto van 19 sept 1944 
met de bunker aan de noordkant van het 
vliegveld (nr. 1).

Figuur 6.45 
Detail van een RAF luchtfoto van 18 maart 
1945 met de bunker aan de noordkant van 
het vliegveld (nr 1).
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Op de luchtfoto’s is direct ten noorden van de bunker een pad zichtbaar. Haaks hier 

op en parallel aan de bunker ligt een zigzag structuur van een loopgraaf. De loopgraaf 

wordt onderbroken door het pad. Blijkbaar is er een directe relatie tussen deze sporen. 

De locatie van de loopgraaf, tussen bunker(s) en het vliegveld en het brandstofdepot 

is wel opmerkelijk. Het is niet duidelijk of het een verdedigingsstelling is of een extra 

mogelijkheid tot schuilen bij (lucht)aanvallen.

Deze loopgraaf ontbreekt overigens op onderstaande tekening die door de Britten in 

1942 is gemaakt. De loopgraaf was er echter wel al, getuige de luchtfoto (zie boven 

Figuur 6.45)

.

Figuur 6.46 
Britse kaart uit 1942 van Valkenburg waarop 
de bunker staat aangeduid bij ‘Fuel Tanks?’
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De bouwwijze van de bunker duidt op een scherfvrije schuil- of opstelplaats is voor 

bedienend personeel of munitie en ander materiaal. Het ligt in ieder geval aan de 

periferie van het vliegveld omringd door met een grondwal beschermde opstelplaatsen 

of Splitterboxen. De bunker kan dus tot het Duitse brandstofdepot hebben behoord 

net als dat op bovenstaande tekening met ‘Fuel’ wordt aangeduid, of bij de 

vliegtuigopstellingen direct ten zuiden daarvan.  

Naast brandstofopslag kan het ook een veilig onderkomen zijn geweest voor het 

grondpersoneel. Tenslotte is een combinatie van opslag en schuilbunker, tijdens directe 

luchtaanvallen op het vliegveld, ook niet uit te sluiten.

Het is aannemelijk dat de Duitsers de bunker al grotendeels gesloopt hebben bij het 

onbruikbaar maken van het vliegveld. Na de capitulatie in 1945 zijn ze niet door de 

Royal Engineers heropgebouwd of in bruikbare staat gebracht, maar onder de grond 

gewerkt bij de ombouw naar Airstrip Valkenburg B.93. In ieder geval zijn ze voor de 

aanleg van het drainage systeem in de jaren ’50 zeker al in onbruik.

Bunkerbouwwerken in volledig bak-/kalkzandsteen en/of baksteen met een betonnen 

dak en vloerplaat zijn standaard. Slechts bij uitzondering worden werken deels- of 

volledig in gewapend beton gegoten. Dit heeft alles te maken met de uitgangspositie 

en met name de vraag in hoeverre de bunker bescherming moet bieden. Ofwel staat 

de vraag centraal of er weerstand geboden moet worden tegen KKM of dat er scherf- 

of zelfs bombescherming moet worden geboden. Dit alles tegen de achtergrond van 

het beschikbare budget, de aanwezigheid van materialen en vooral ook van mensen 

die de bunkers kunnen bouwen. Om toe te komen aan het laatste werd niet zelden 

gebruik gemaakt van gedwongen arbeid.

Een verdere bescherming kon worden verkregen door de bunker verdiept aan te 

leggen, of van een afdekkend gronddepot te voorzien. De bovenstaande bunker op 

Valkenburg, met ingang in de korte zijde, heeft ter camouflage een met gras begroeid 

gronddek op de dakplaat. Onder is in de Stützpunkt Gruppe Katwijk Wiederstandsnest 

271 bijna volledig ingegraven.  

 

Figuur 6.47 
Fliegerhorst, Rollfeld und Startbahn Küver 
(Küsten Verteidigung) bunker op Valkenburg
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Figuur 6.48 
Stp.Gr. Katwijk W.N. 271 manschappen schuil-
plaats.

Figuur 6.49 
Het donker gekleurde uiteinde van de Duitse 
loopgraaf (spoor 128), foto richting oosten.

Figuur 6.50 
Profiel door de Duitse loopgraaf, met onderin 
aan beide zijden beschoeiingsplanken.
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Ook de bunker, die onderwerp is van deze rapportage, is ingegraven geweest en heeft 

een plat dak gehad. De vondst van camouflageverf kan op een geverfd dak duiden. 

Maar de aanwezigheid van een met gras begroeid dak is niet uit te sluiten.

De loopgraaf
Ten noorden van bovengenoemde bunker is een deel van de Duitse loopgraaf (spoor 

128) opgegraven in sleuf 190. Hierbij is het uiteinde met onderbreking voor de 

toegangsweg naar genoemde bunker blootgelegd. De loopgraaf heeft aan weerszijden 

een beschoeiing van een houten plank direct op de bodem. Mogelijk is de hele wand 

bekleed geweest. In de gemêleerde bruingrijze kleiige vulling is in het vlak kippengaas 

en resten groene camouflage(verf) aangetroffen. 

De bominslag
In werkput 181 is door Heijmans een benadering uitgevoerd tot een diepte van 2,75 

m –Mv. In een hoger vlak markeerde de inslag zich als een ronde verkleuring, waarmee 

gesteld zou kunnen worden dat het projectiel vrijwel verticaal de bodem is ingeslagen 

(spoor 34). Het object blijkt een Britse TI (Target Identification) 250 Lb. No. 1 te zijn. 

Dit zijn is in feite afwerpmunitie waaruit tijdens de val lichtkaarzen worden uitgestoten 

die een doel kunnen markeren of verlichten. Van het object resteert alleen de mantel, 

waar op het goed geconserveerde zwart gelakte oppervlak geen markeringen 

waarneembaar zijn. Het interieur en de conus plus staartdeel ontbreken. Tevens 

ontbreekt de ontstekingsinrichting op de neus van de mantel.

Een ontmantelingsgreppel?
Dwars over werkput 181 is een brede greppel gevonden (spoor 37). Deze zou een 

ontmantelingsgreppel kunnen zijn die de Duitsers bewust hebben aangelegd om 

het vliegveld onbruikbaar te maken. Op de bodem van de sleuf zijn enkele betonnen 

platen, waarvan er één groen (op zandkleur) geschilderd blijkt te zijn. Mogelijk is dit 

een poging geweest ter camouflage van de ontmanteling, of juist om plaatselijk nog 

bruikbaarheid te garanderen..

Een vondst zonder spoor, maar wel het vermelden waard, aangezien het een inzicht 

kan geven van de door de Duitsers op de vliegbasis gebruikte wapens. Het betreft een 

afgeschoten Belgische 7,9x54 Mauser patroonhuls. Hij is gevonden in werkput 176 

(spoor 5005, vnr. 17.1). Het heeft een paars gekleurd slaghoedje en het bodemstempel: 

VE  31  M  2. 

Figuur 6.51 
De Britse TI 250 Lb. No. 1, links: na de berging 
en rechts: reconstructie tekening (Reas Euro).
vvvvvv
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Airstrip B.93
Er is één vondst gedaan die is te associëren met de vijfde categorie, het kort durende 

Britse gebruik van het vliegveld in 1945-1946 als Airstrip B.93 15. Het betreft een 

kuil met kachel- en ander afval (spoor 32) direct ten noorden van het VIP gebouw 

in sleuf 179. Tussen het as is wat industrieel wit aardewerk gevonden dat gezien de 

bodemstempels onmiskenbaar van Engelse origine is en gedateerd is in 1945 (vnr 

27.3). Het zijn in ieder geval scherven van twee grote theekopjes met één oor en 

twee kleinere, alsmede een schotel. Er zijn enkele onderglazuur stempels onder op 

de bodem. Op één van de grote kopjes staat in groen boven elkaar: G VI R. / 1945 / 

Coldough (of Colclough?) CHINA / MADE IN ENGLAND. Op de grotere van de twee 

kleinere kopjes staat in groen: G. VI R / CRAPTON […] / ENGLA[ND] / 194[…]. Op de 

kleinste staat in blauwgroen: in een cirkel: CRESCENT, logo van GJ in elkaar, & SONS 

in een halve maan, GEORGE JONES & SONS, MADE IN ENGLAND, boven: G.VI R. / 

1945. Hierbij is het cijfer vijf in het jaartal duidelijk bijgevoegd met een ander stempel.

Op basis van het monogram van de Britse koning George VI is dit spoor wellicht te 

koppelen aan de korte Britse bezetting van de basis in 1945-1946. Tevens zijn in de kuil 

vele ijzeren spijkers en delen van minstens 11 ronde en 12 rechthoekige (noodrantsoen)

blikjes gevonden (vnr. 27.1). Bij een deel van de blikjes is een goudkleurig oppervlak 

waargenomen.  Op enkele zijn merken aangetroffen, maar ze zijn slecht leesbaar. 

In één geval eindigt de tekst met 1945. Bij de rechthoekige blikjes (8x5 cm) is één 

sleutelopener gevonden. Waarschijnlijk betreft het blikjes met Spam. Verder zijn enkele 

(niet verzamelde) fragmenten triplex gevonden. Dit zouden delen kunnen zijn van 

een Britse noodrantsoenkist, zoals voor Compo rations of marmelade potten. Wellicht 

horen enkele ijzeren fragmenten hoeklijn met wigvormige uitsparingen/nieten hier ook 

toe. Opvallend is het gebruik van triplex hiervoor. In de bodem zijn de lagen los van 

elkaar geraakt. Overigens zijn ook houten delen met sierlijsten gevonden. Mogelijk zijn 

ook meubelresten hier gedumpt.

 

15  Grimm e.a. 2009, 248.

Figuur 6.52 
Betonnen plaat met groen op zandgele cam-
ouflage verf onderin een ontmantelingsgrep-
pel(?).
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6.5.5 Onbekende ouderdom

Van drie sporen is vooralsnog niet zeker uit welke periode ze precies dateren. Het kan 

de bovengenoemde Britse, maar ook de periode daarna zijn toen de Nederlanders het 

hebben overgenomen. 

De bestrating op PSP platen
De eerste is een bestrating van grijze klinkers (21x9x7 cm)die gescheiden door een 

dun blond zanddek direct op een aantal PSP-platen was gelegd (werkput 178, spoor 

31). Deze platen waren door middel van ijzeren L-vormige ‘haringen’ verankerd. Voor 

het eerst is op Valkenburg tijdens een archeologisch onderzoek een stuk PSP in situ 

gedocumenteerd 16. Naast deze locatie lag kleine concentratie glas (twee 7Up flesjes 

en plastic Shag verpakking, vnrs. 21.1 en 21.5). Tevens zijn twee halve liter melk- of 

vlaflessen en een klein wit flesje met oorspronkelijk een schroefdop geborgen (vnr. 

16  Eerdere vondsten van psp platen zijn gedaan tijdens het OCE, zie Bosman …

Figuur 6.53 
Brits serviesgoed  en noodrantsoenblikjes 
(vnrs. 27.3 en 27.1).

Figuur 6.54 
Rechthoekige kuil met kachelafval, Britse 
noodrantsoenblikjes en serviesgoed (spoor 32).
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23.1). Eén van de melkflessen draagt het vooroorlogse merk NED. / ½ L. 6 / FABR. 

/ X (in vierkant). Een dergelijk stempel is ook gezien op twee bierflesjes die in de 

nabijheid lagen, maar niet zijn geborgen, vanwege de afwezigheid van een duidelijke 

context. De meest interessante vondst is een fragment van een plexiglas gradenboog 

of afstandmeter, met tekst: TIME MINS (vnr. 21.5). De kans is klein dat dit Engelstalige 

object hier voor 1945 in de grond is gekomen. 

De context en datering van het geheel is onzeker. Dit type ijzeren verharding en 

verbetering van het oppervlak is door de Britten als eerste gebruikt om de Duitse 

ontmanteling van het terrein deels teniet te doen. Het doel was zo snel mogelijk weer 

een bruikbaar vliegveld te hebben. De 7Up flesjes en de shagverpakking duidt op een 

veel jongere datering. Waarschijnlijk hebben deze twee contexten geen verband met 

elkaar.

De betonpiramides
Een tweede zijn de onderling verbonden driehoekige betonpiramides nabij de weg aan 

de noordzijde van het VIP gebouw in sleuf 180. Het is niet duidelijk of dit constructies 

zijn die de Duitsers hebben aangelegd, de Britten of zelfs uit de periode van de Koude 

Oorlog stammen. Het komt als driehoekige structuur in ieder geval voor op een kabels 

& leidingenkaart van na Tweede wereldoorlog. Helaas staat hier verder geen nadere 

aanduiding over het gebruik. Slechts één van de piramides is ontgraven. Hij steekt 

ca. 75 cm boven een 4,30 m lange bodemplaat uit. Van de tweede piramide is slechts 

een aanzet waargenomen. De bodemplaat is een 3 cm oneffen en sterk korrelig 

betonbed waarop een nagenoeg complete en de aanzet van een tweede betonnen 

driehoekige steun(?) gevonden. De hoeken zijn afgeplat en ca. 10 cm breed. De twee 

elementen staan 75 cm uit elkaar. Op het oppervlak is de bekisting van minstens 5 tot 

6 planken waarneembaar. De breedtes zijn o.a. 16, 16, 16, 17, 18 en 22 cm. De top van 

de meest complete steun(?) ontbreekt. Hier en uit de beschadigde westelijke zijkant 

steken stukken betonijzer. Deze wapening is niet aangetroffen in het onderliggende 

betonbed. Bij deze structuur is één mogelijke contemporaine vondst gedaan: een grote 

ijzeren tentharing met T-vormige doorsnede en rondijzer oog. Het model doet denken 

aan Britse Tweede wereldoorlog tentharingen.  

Figuur 6.55 
De betonpiramides ten noorden van VIP 
gebouw in werkput 180.
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Er is naar enkele plattegronden gekeken van vliegkamp Valkenburg. Met uitzondering 

van de kaart van de situatie in 2005 laat geen enkele kaart iets zien op de locatie van 

de betonnen steunen(?). Op de 2005 kaart is het overigens slechts een stip zoals die op 

meer plaatsen staan. Hiermee is er nog geen duidelijkheid over de aard van het gebruik 

van dit betonnen object. 

Er is naar enkele plattegronden gekeken van vliegkamp Valkenburg. Met uitzondering 

van de kaart van de situatie in 2005 laat geen enkele kaart iets zien op de locatie van 

de betonnen steunen(?). Op de 2005 kaart is het overigens slechts een stip zoals die op 

meer plaatsen staan. Iets meer detail is zichtbaar op een tekening getiteld “Preventief 

onderhoud aan gasleidingen op het marinevliegveld Valkenburg (Fase 3) uit 1992 17.

17   Kopie van deze tekening verkregen via Heijmans.

Figuur 6.56
 De betonpiramides (nr. 1)  ten noorden van 
VIP gebouw op een werktekening uit 1992. Bij 
2 staat een aanduiding van een paal.

Figuur 6.57 
De betonpiramides (nr. 1)  ten noorden van 
VIP gebouw op een naoorlogse luchtfoto. Bij 
nr. 2 lijkt een tweede driehoekige structuur 
zichtbaar.
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Ook is een constructie zichtbaar naast het VIP gebouw op een naoorlogse luchtfoto. 

Helaas staat er geen datum op deze foto vermeld. Op basis van de type toestellen kan 

het niet lang na 1946 zijn geweest. Overigens staan hier twee driehoekige structuren, 

namelijk ook één ter plaatse waar op bovenstaande tekening een “kb paal” is 

gemarkeerd (nr. 2) . Op contemporaine foto’s van Marinevliegkamp Valkenburg is geen 

opbouw op de betonnen structuren boven het VIP gebouw zichtbaar.

Hiermee is er helaas nog geen duidelijkheid over de aard van het gebruik van dit 

betonnen object.

Een bakstenen fundering
Als laatste onbekende is een bakstenen fundering van één laag dik, zoals gevonden in 

sleuf 4 (spoor 138). Het geheel is 80 cm breed. De gele bakstenen zelf meten: 21x10x5 

cm. 

6.5.6 Koude Oorlog

Ten slotte is er een duidelijke vertegenwoordiger van de zesde categorie van modern 

oorlogserfgoed, namelijk de Koude Oorlog. Uiteraard staat nog veel aan het oppervlak 

of is inmiddels ontmanteld van het gebruik door de Marine Luchtvaart Dienst van 

het terrein. Voorbeelden hiervan zijn de blond zand ophooglaag waar alle sleuven 

in zijn aangevangen. Hierin ligt een rioolsysteem van buizen en vierkante betonnen 

putten met stalen deksel. Opvallend is dat onder het zand in de overgang naar de 

onderliggende klei op enkele punten sporen zijn gevonden van de rups van een 

dragline of graafmachine. Deze afdrukken stammen uit de tijd van de aanleg van het 

ophoogpakket. Hierop lag het voor het Proefsleuvenonderzoek al verwijderde asfalt 

met gele markeringen voor de hangars (Zoutloods). 

Het enige spoor dat nader wordt uitgewerkt ligt direct te zuiden van de hangars 

(Zoutloods). Hier is in het westelijke uiteinde van sleuf 185 een 15-20 m lange 

grote kuil (spoor 85) aangesneden vol met afval uit de Koude Oorlog in deels zeer 

humeuze slappe klei, waaruit het gevonden materiaal zoals plastic verpakkingen van 

pinda’s, shag, pudding en koffiebekertjes naast glazen Coca-Cola, 7Up e.a. flesjes 

doen een datering in de jaren 70-80 vermoeden.  Verder een grote ijzeren ‘lekbak’, 

hout en board, kabeltjes, lampjes etc. Het spoor is ingemeten en van de vondsten 

is een (groot) sample verzameld om een nadere datering te kunnen vinden. Tussen 

dit afval is ook wat militair materiaal gevonden zoals minstens vier vliegtuigresten 

met de donkerblauwe MLD kleuren op het oppervlak en een goudkleurige Marine 

uniformknoop. Andere stukken militaria zijn twee boordinstrumentinstrumenten, één 

met  met schaalverdeling 500 – 1500 – Full2000, achterzijde genummerd: 730462 en 

twee gele merken. Eén hiervan is mogelijk een broad arrow in een hoofdletter. Dat zou 

op een Canadese herkomst kunnen wijzen. De andere heeft een sticker op de zijkant 

om aan te geven dat het bij Aviolanda (te Papendrecht) is getest. Een groene 1,5 volt 

militaire zou dienst gedaan kunnen hebben in een zaklantaarn. Twee blikken zijn 

specifiek voor vliegtuigmotorolie. Er is een ijzeren handgreep van een munitiekist(?), 

een triplexplaat met de typische kleur van het interieur van marinevliegtuigen 

(zogenaamd ‘slate grey’). Tenslotte zijn er een aantal stukken kunststof zoals twee 

afgesneden fragmenten rubberslang, een fragment groene elektradraad, een rubber 

omlijsting van een raamkozijn die alle met (militaire)  vliegtuigen in verband te brengen 

zijn. Bij de laatste is dit zeker: een Britse zwart rubber en koperen stekkerplug.

Al tijdens de bezetting ligt hier een diepe rechthoekige kuil (zie fig. 6.34). Mogelijk is 

dit een bluswaterbekken voor het bestrijden van branden bij de hangars of het nabij 
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gelegen brandstofdepot. Na de oorlog is nog steeds een depressie zichtbaar die pas 

gedurende de Koude Oorlog geëgaliseerd wordt.

 

Figuur 6.58 
Vondsten uit de Koude Oorlog kuil met rechts 
op de achtergrond de hangar (Zoutloods).
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Vondsten

7.1 Inleiding

Het veldonderzoek heeft in totaal 1285 vondsten opgeleverd (zie Tabel 7.1 en bijlage 3). 

Hiervan is het prehistorische aardewerk en natuursteen, het aardewerk uit de Nieuwe 

tijd (ouder dan 1939), bouwmateriaal uit paalsporen van structuur 6 (sporen 49 en 50) 

en het vondstmateriaal uit de militaire periode van het onderzoeksgebied (1939 en 

jonger: bouwmateriaal, glas, kunststof/rubber en metaal) geanalyseerd. De overige 

vondsten zijn niet geanalyseerd, met uitzondering van het rundergraf uit de Nieuwe 

tijd (spoor 132). Het algemene doel was om tot een nadere datering van de sporen 

uit deze perioden te komen. Daarnaast was de analyse van het militaire materiaal 

specifiek gericht op het achterhalen van de aard van de grondsporen. Hieronder wordt 

het vondstmateriaal per periode en per categorie besproken. Alleen de houtvondsten 

worden afzonderlijk behandeld, omdat de datering van een deel van deze vondsten 

niet geheel duidelijk is.

Categorie ijzertijd Nieuwe tijd Totaal

aardewerk 162 397 560

bouwmateriaal 38 38

glas 80 80

hout 42 42

kunststof/rubber 23 23

metaal 254 254

dierlijk bot 232 34 266

leer 6 6

schelpen 2 2

steenkool 10 10

natuursteen 4 4

1285

7.2 Vondsten uit de ijzertijd

7.2.1 Het prehistorische handgevormde aardewerk 

Lucas Meurkens

Inleiding en werkwijze
Bij het onderzoek zijn 162 scherven handgevormd aardewerk gevonden. Het 

aardewerk is bekeken op diagnostische kenmerken die een datering mogelijk maken.  

Daarbij is hoofdzakelijk gelet op de aanwezigheid  van scherven waarbij de potvorm 

gereconstrueerd kon worden, de aanwezigheid van versiering en de aanwezigheid van 

bepaalde diagnostische randvormen. 

Bij beschrijving van de scherven is in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen 

scherven en gruis. Fragmenten die als gruis geclassificeerd zijn, zijn over het algemeen 

kleiner dan 1 cm2 waarbij één of beide originele oppervlakken verdwenen zijn. Van de 

overige scherven zijn de volgende eigenschappen genoteerd: 

Afwerking –  Beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde.

Insluitsels –  In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf 

beschreven. Indien duidelijk sprake is van twee soorten mageringsmateri-

aal zijn deze beschreven onder overig.

Opbouw –  Beschrijving van de potopbouw.

Tabel 7.1 
Overzicht aantal vondsten per categorie.

7
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Versiering –  Beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie van de 

versiering (indien te achterhalen).

Datering –  Iedere scherf heeft in principe een begin- en einddatering gekregen.

  Om tot een datering te komen zijn de technologische en typologische 

kenmerken  van het aardewerk vergeleken met de kenmerken van andere 

complexen ijzertijd aardewerk uit West-Nederland zoals beschreven door 

Van Heeringen.18

Resultaten
In totaal zijn 162 scherven beschreven, waarvan er 52 geclassificeerd zijn als gruis. Het 

materiaal is enigszins verweerd, waardoor in een aantal gevallen de afwerking niet 

goed bepaald kon worden. Mogelijk is ook het aandeel ruwwandig aardewerk hierdoor 

te hoog gescoord. Het aardewerk in dit oogt relatief uniform en wordt dan ook 

behandeld als één gelijktijdig complex. De technologische en typologische kenmerken 

van het complex (110 scherven) staan omschreven in 

N %

totaal scherven 110  

mageringsmateriaal 110

steengruis 0 0

zand 0 0

zand en potgruis 3 3

potgruis 90 82

potgruis en steengruis 16 14

organisch 0 0

niet zichtbaar /overig 1 1

   

afwerking buitenzijde 110

glad/gepolijst 3 3

ruw 90 82

besmeten 14 12

onduidelijk 3 3

   

potvorm 4

open 0 0

gesloten met hals 4 100

gesloten zonder hals 0 0

gesloten onbepaald 0 0

   

randversieringsfrequentie 9

versierd 1 11

onversierd 8 89

   

wandversieringsfrequentie 99

versierd 10 10

onversierd 89 90

   

wandversieringstechniek 10

nagel-/vingertopindrukken 10 100

kalenderberg(-achtig) 0 0

spatelindrukken 0 0

kamstreek 0 0

stafband (on)versierd 0 0

groeven 0 0

ribbels 0 0

overig 0 0

18  Van Heeringen 1992

Tabel 7.2 
Technologische en typologische kenmerken 
aardewerk.
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Technologische en typologische kenmerken van het handgevormde aarde-
werk

Het aardewerk heeft een beige tot bruin gekleurd oppervlak. De kern is over het 

algemeen donkergrijs tot zwart gekleurd. Het grootste deel van het aardewerk is 

gemagerd met potgruis. Bij een kleiner deel van het aardewerk is naast potgruis ook 

(fijn) kwartsgruis toegevoegd. 

Het aardewerk is hoofdzakelijk ruwwandig (82%). Door de al vermelde verwering van 

het aardewerk kan dit percentage ruwwandig iet te hoog uitgevallen zijn ten koste van 

het aandeel gladwandig/gepolijst aardewerk (3%). Een klein deel van het aardewerk 

(12%) 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.19 

Bij de scherven waarvan de potvorm gereconstrueerd kon worden domineren gesloten 

vormen met hals (N=4). In twee gevallen kon iets meer gezeg worden over de precieze 

vorm. Het gaat daarbij om een pot met S-vormig profiel, waarbij de buik besmeten is 

en de schouder en hals geglad zijn (vnr. 111.9). Daarnaast zijn fragmenten van een kom 

aanwezig met relatief hoekige overgang van buik naar schouder (vnr. 98.1). 

Versiering is maar weinig aanwezig in het complex. Van de aanwezig randen is er 

één versierd. Het gaat om een rand met golf-achtige versiering. Het percentage 

wandscherven met versiering bedraagt 10% (N=10). Het gaat daarbij uitsluitend om 

vingertop- of nagelindrukken, veelal in vlakdekkend motief (voor zover herkenbaar). 

In twee gevallen, waaronder de reeds genoemde schaal met hoekig profiel bestaat de 

versiering uit een rij vingertopindrukken op de overgang van buik naar schouder.

Datering van het complex
Voor een datering van het complex zijn de berekende percentages zoals uiteengezet 

in Tabel 7.2 vergeleken met de percentages die voor aardewerkcomplexen uit dezelfde 

regio berekend zijn, zoals beschreven door Van Heeringen.20 

De aanwezigheid van een aanzienlijk percentage scherven met kwartsmagering, het 

relatief lage aandeel besmeten aardewerk en het voorkomen van uitsluitend vingertop- 

of nagelindrukken als versieringsmotief wijst op een datering in de vroege ijzertijd. Er is 

slechts één enigszins vergelijkbaar complex in de regio, namelijk Valkenburg-Marktveld 

I (Van Heeringen site no. 30-Oost-56). Deze vindplaats is 14C-gedateerd in de eerste 

helft van de vroege ijzertijd.  

7.2.2 Het prehistorische natuursteen 

Sebastiaan Knippenberg

De opgravingen hebben vier natuurstenen opgeleverd. Drie stukken zijn afkomstig uit 

het restant van de kreekgeul in putten 187 en 191 (V94 en 111). Het vierde fragment 

is aangetroffen in sleuf 184 in de vulling van de dekgeul  (V56). Bij V56 uit de dekgeul 

gaat het om een groot plat natuurlijk ogend fragment van een donkergroene zachte 

siltsteen of schalie, licht metamorf van karakter neigend naar een leisteen. Het stuk 

meet 34 bij 15 bij 5 cm. De steen oogt licht mechanisch verweerd, maar ontbeert de 

typische gladde buitenkant van een door rivier gevormde rolsteen. Gezien de geringe 

hardheid van de steen is het ook niet waarschijnlijk dat deze een riviertransport 

19  Arnoldussen & Ball 2007.
20  Van Heeringen 1992, 262, figuur 49.
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zou hebben overleefd. Vermoedelijk betreft het een steen die dicht bij een primair 

voorkomen van deze steensoort aan het oppervlakte lag en daar is verzameld. Het zou 

bijvoorbeeld om hellingmateriaal kunnen gaan. Dichtstbijzijnde en meest voor de hand 

liggende plaatsen waar dit mogelijk is, zijn gesitueerd in de Eifel of Ardennen.

Hoewel de steenvariëteit mij niet bekend voorkomt, zou het gezien de omvang en 

platte vorm om materiaal kunnen gaan dat als onbewerkte bouwsteen is gebruikt. 

Siltstenen en leistenen hebben dit doel gediend. Een dergelijk gebruik doet zijn intrede 

vanaf de Romeinse tijd. Deze datering past goed bij de context waarin de steen is 

aangetroffen (dekgeul).

Een van de drie stenen uit de kreekgeul is een fragment van een klopsteen op een 

rolsteen van grijsgroene kwartsitische zandsteen met een glimmerfractie (V111). 

Slechts een kwart resteert van het oorspronkelijke werktuig. Hierop is wel duidelijk op 

het overgebleven deel van de lange zijde een zone met geprononceerde klopsporen 

te zien. Het tweede stuk van V111 is een kleine complete platte rolsteen van kwartsiet 

zonder sporen van bewerking of gebruik. Het derde stuk uit de kreekgeulvulling betreft 

een rolsteenfragment van melkwitte kwarts (V94). Buiten het feit dat het stuk door 

verbranding of verhitting gebroken is, valt niet meer te zeggen over dit fragment. 

Rolstenen, al dan niet gebruikt als werktuig, zijn veelvoorkomende natuurstenen 

binnen ijzertijd vindplaatsen.  Veelal zijn deze stenen bij ontsluitingen van riviergrinden 

verzameld. Meest waarschijnlijke locaties zijn de stuwwallen zijn, waar terrasgrinden 

van Maas en Rijn aan het oppervlak liggen.  

7.3 Het dierlijk botmateriaal

Jordy Aal

7.3.1 Inleiding

Het dierlijk botmateriaal van locatie A (N=265) is voor het grootste deel 

(N=158) afkomstig uit grondsporen die zijn te koppelen aan het lokale kwelder/

krekenlandschap. Dierlijke resten zijn gevonden in kuilspoor 36 (put 181) en de vulling 

van het restant van de kweldergeul (putten 187 en 191) en de dekgeul (put 184). Deze 

laatste vondsten betreffen voornamelijk verspoelt ijzertijdmateriaal. De overige 

dierlijke resten (N=23) dateren uit de Nieuwe tijd en zijn afkomstig uit slootvullingen en 

een dierbegraving. Met het oog op een algehele waardering van het materiaal zijn de 

dierlijke resten uit zowel de prehistorische als de recente grondsporen onderzocht. De 

resultaten van het materiaal uit de Nieuwe tijd wordt in paragraaf 7.4 besproken.

7.3.2 Onderzoeksmethodiek
Tot de gedocumenteerde gegevens behoren onder andere de dierklasse, diersoort (of 

diergrootte), het skeletelement, gewicht, fragmentgrootte, deel van het skeletelement 

en het geslacht. Wanneer een skeletelement van zoogdier niet op soort gebracht kon 

worden, is het – indien mogelijk – ingedeeld in een grootteklasse. Deze zijn groot 

zoogdier (o.a. rund) en middelgroot zoogdier (o.a. schaap/geit en varken). Aangezien 

schaap en geit, met uitzondering van de schedel en hoornpitten, op morfologisch 

niveau nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden, zijn deze twee diersoorten in een 

overkoepelende groep geplaatst.

Er is tevens informatie over de (slacht)leeftijd verzameld. Dit is mogelijk door 

het registreren van de doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en de 

vergroeiingsstadia van skeletelementen. De registratieprocedure voor het bepalen van 
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een leeftijd op basis van gebitselementen is gebaseerd op de methodiek ontwikkeld 

door Grant.21 De door haar vastgestelde slijtagepatronen van premolaren en molaren 

(tooth wear stage of TWS) zijn gebruikt voor het berekenen van de mandible wear stage 

(MWS). Hambleton22 heeft de gegevens van Grant gecombineerd met leeftijdsklassen 

gepubliceerd door Halstead en Payne23, waardoor het mogelijk is om de gebitsslijtages 

aan leeftijdscategorieën te koppelen. Een andere methode voor het bepalen van 

de (slacht)leeftijd is gebaseerd op de mate van vergroeiing van de botten – in het 

bijzonder de vergroeiing van de schacht (diafyse) met de uiteinden (epifysen) van 

pijpbeenderen. Habermehl24 heeft voor verscheidene diersoorten onderzocht op welke 

leeftijden deze botdelen fuseren en welke morfologische karakteristieken zichtbaar 

zijn tijdens de verschillende vergroeiingstadia. 

Wanneer er bijzondere kenmerken, zoals slacht- en vraatsporen, pathologieën, sporen 

van verhitting en bewerking, op de dierlijke resten zichtbaar zijn, zijn deze tevens 

beschreven. Wanneer er sprake was van complete pijpbeenderen zijn hiervan maten 

genomen. Deze gestandaardiseerde maten zijn afgeleid van een publicatie van Von 

den Driesch.25 Met de grootste lengtemaat van pijpbeenderen kan de schofthoogte 

van een individu worden berekend. Hiervoor is de vermenigvuldigingsfactor gebruikt 

zoals vastgesteld door Matolcsi.26 

7.3.3 Resultaten

De proefsleuvencampagne op locatie A heeft in totaal 265 fragmenten dierlijk bot 

opgeleverd, wat neerkomt op een totaal van 239 skeletelementen.27 Het totale gewicht 

van de botten betreft bijna 7,5 kilogram. Het materiaal is zowel afkomstig uit ijzertijd 

als recente contexten. De conservering van de botten is over het algemeen vrij goed; 

de resten zijn compact en weinig gefragmenteerd. Het was mogelijk om iets meer dan 

50% van de skeletelementen op soort te determineren. Het soortenspectrum bevat 

onder andere rund, schaap/geit, varken en paard (zie Tabel 7.3). Ondanks de goede 

conservering zijn slacht- en vraatsporen niet in groten getale aanwezig.

Datering Spoortype A
an

ta
l s

ke
le

te
le

m
en

te
n

A
an

ta
l f

ra
gm

en
te

n

G
ew

ic
ht

 (g
)

Ru
nd

 (B
os

 ta
ur

us
)

Sc
ha

ap
 / 

ge
it

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

(O
vi

s a
ri

es
 / 

Ca
pr

a 
hi

rc
us

)

Va
rk

en
 (S

us
 d

om
es

tic
us

)

Pa
ar

d 
(E

qu
us

 c
ab

al
lu

s)

W
ild

 z
w

ijn
 / 

va
rk

en
    

    
    

    
    

(S
us

 sc
ro

fa
 / 

Su
s d

om
es

tic
us

)

G
ro

te
 z

oo
gd

ie
re

n

M
id

de
lg

ro
te

 z
oo

gd
ie

re
n

Zo
og

di
er

en

Recent Sloot 1 1 21,6 1
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IJzertijd Laag 145 158 4144,4 55 13 2 1 44 1 29

Kuil 19 24 214,8 19

Geul 58 60 942,8 15 4 1 10 2 26

Subtotaal 222 242 5302 89 13 6 1 1 54 3 55

Totaal 239 265 7469,3 103 13 7 1 1 56 3 55

21  Grant 1982.
22  Hambleton 1999.
23  Halstead 1985; Payne 1973.
24  Habermehl 1975.
25  Von den Driesch 1976.
26  Matolcsi 1970.
27  Zie bijlagen IV.1 t/m IV.6 voor het totale determinatieoverzicht van het dierlijk botmateriaal.

Tabel 7.3 
Overzicht van het aantal skeletelementen per 
diersoort per spoortype.
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7.3.3.1 Dierlijk botmateriaal uit de ijzertijd

Zoals te zien in Tabel 7.3zijn alle prehistorische dierenbotten, met uitzondering 

van degene uit een kuil (S36), afkomstig uit de geulvulling (S6100) of de daarop en 

eronder gelegen lagen (S5030/S7000). Het feit dat de runderskeletelementen uit deze 

contexten alle lichaamsdelen vertegenwoordigen (Tabel 7.4), doet vermoeden dat het 

dierlijk botmateriaal uit de natuurlijke grondsporen voornamelijk bestaat uit verspoelt 

slacht- en consumptieafval. De resten uit de kuil (S36) zijn afkomstig van een partieel 

kalfskelet. Hiervan zijn een aantal schedelfragmenten, wervels, ribben en teenkootjes 

gevonden. De vergroeiingsstadia van deze skeletelementen tonen aan dat het kalf nog 

geen 1,5 jaar oud is geworden. 

Skeletelement Totaal Rund Schaap / 
geit Varken Paard Wild zwijn 

/ varken
Grote zoog-

dieren
Middelgrote 

zoogdieren Zoogdieren

Hoornpit + schedel 1 1

Schedel 15 4 2 4 5

Bovenkaak 4 1 1 2

Onderkaak 8 6 1 1

Gebitselement bovenkaak 4 4

Gebitselement onderkaak 5 3 1 1

Atlas 1 1

Axis 1 1

Halswervel 5 2 1 2

Borstwervel 2 2

Lendewervel 5 4 1

Wervel 7 4 2 1

Rib 27 6 19 1 1

Schouderblad 5 4 1

Opperarmbeen 17 9 2 6

Spaakbeen 11 6 3 1 1

Ellepijp 3 2 1

Handwortelbeen 2 2

Middenhandsbeen 5 4 1

Bekken 8 5 2 1

Dijbeen 5 3 1 1

Scheenbeen 7 6 1

Sprongbeen 1 1

Hielbeen 1 1

Middenvoetsbeen 5 4 1

Middenhandsbeen / mid-
denvoetsbeen

1 1

Proximale falanx 2 1 1

Middelste falanx 1 1

Distale falanx 1 1

Pijpbeen 11 11

Niet te determineren 51 5 46

Totaal 222 89 13 6 1 1 54 3 55

De vergroeiingsstadia van andere runderskeletelementen vertonen een slachtpiek 

voor individuen tussen de 2-3 jaar. Daarnaast is het aantal skeletelementen  die een 

slachtleeftijd tussen de 3-4 jaar aantonen ongeveer gelijk aan  het aantal dat een 

leeftijd ouder dan vier jaar bevestigd. Het bepalen van de leeftijd aan de hand van 

het gebit was mogelijk voor drie individuen, die elk een andere leeftijdscategorie 

weergeven; deze zijn 1-8 maanden, 8-18 maanden en 18-30 maanden. Op een klein 

aantal runderbotten zijn slacht- en/of vraatsporen herkent. Op basis van hun aard en 

locatie is het merendeel van de slachtsporen te koppelen aan het villen en ontvlezen 

van het karkas. De vraatsporen zijn gemaakt door honden. Van drie complete 

pijpbeenderen uit S7000 is de grootste lengte gemeten om op deze manier de 

Tabel 7.4 
Overzicht van het aantal skeletelementen per 
diersoort uit de ijzertijdsporen.
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schofthoogtes te kunnen berekenen. De schofthoogtes komen neer op 105,6, 107,1 en 

110,6 centimeter.

De leeftijdsgegevens van schaap/geit laten geen bewijs zien voor individuen ouder 

dan 3,5 jaar. Drie onvergroeide skeletelementen tonen aan dat deze individuen op een 

leeftijd jonger dan 6 maanden zijn geslacht. Leeftijdsgegevens op basis van het gebit 

zijn voor zowel schaap/geit als varken niet voorhanden. Voor varken was het mogelijk 

om op basis van twee pijpbeenderen een leeftijd te bepalen. Deze komen neer op een 

slachtleeftijd jonger dan 12 en 36 maanden. Een opperarmbeen van schaap/geit uit 

S7000 vertoont sporen van hondenvraat. Een onderkaakfragment van varken was qua 

formaat opmerkelijk fors, vandaar dat deze is ingedeeld in de groep wild zwijn / varken. 

Het enige bewijs voor de aanwezigheid van paard dat is gevonden gedurende deze 

proefsleuvencampagne betreft een losse snijtand  uit de geulvulling (S6100).

7.3.4 Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies

Het soortenspectrum toont aan dat gedurende de ijzertijd de veestapel bestond 

uit rund, schaap/geit en varken. De verdeling van het botmateriaal bevestigt dat 

runderen een grote rol speelden binnen de voedseleconomie. De leeftijdsgegevens 

laten zien dat een aantal dieren op (jong)volwassen leeftijd werd geslacht, maar dat 

ook een aanzienlijk deel van de kudde een oudere leeftijd bereikte. Het is mogelijk 

dat het overschot aan jongere dieren werd geslacht voor consumptie, waarnaar een 

aantal oudere individuen geschikt waren voor gebruik als last-/ploegdier. Het aantal 

skeletelementen van schaap/geit en varken is zeer beperkt, waardoor er over de 

leeftijdsopbouw van deze kuddes geen concrete uitspraken gedaan kunnen worden. 

Eén losse snijtand van paard toont aan dat deze dieren ook werden gehouden. Met 

welk doel dit is geweest valt uit het huidige assemblage niet op te maken. Bewijs voor 

jacht, vogel- en visvangst is compleet afwezig. De enige aanwijzing voor jachtwild 

betreft een onderkaakfragment die mogelijk van wild zwijn afkomstig is.

Hoewel het botmateriaal uit de ijzertijdcontexten van locatie A met name 

verspoelt materiaal betreft, biedt de goede conservering ervan veel potentie voor 

zoöarcheologisch onderzoek. Goede conserveringsomstandigheden zorgen er mede 

voor dat, naast resten van vee en groot wild, ook botten van jonge individuen en kleine 

diersoorten (klein wild, vogels vissen e.d.) bewaard blijven. Het opzetten van een 

zeefprogramma tijdens toekomstig onderzoek zou wat betreft de resten van kleine 

dieren waardevolle nieuwe inzichten kunnen geven inzake de prehistorische bewoning 

in dit kwelder- en krekenlandschap. 

7.4 Vondsten uit de Nieuwe tijd

Sven Baas & Adrie Tol

7.4.1 Het aardewerk

Tijdens het proefsleuvenonderzoek op locatie A zijn 254 scherven aardewerk uit de 

Nieuwe tijd verzameld. Als onderdeel van de uitwerking van het onderzoek is het 

aardewerk geanalyseerd met als voornaamste doel het dateren van het historisch 

landgebruik in het algemeen en de aangetroffen sporen in het bijzonder. Hiertoe is het 

aardewerk per vondstnummer gedetermineerd naar bakselsoort en zijn de dateringen 
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vastgesteld. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 5 en Tabel 6.1.

Hieronder zal een beknopt overzicht worden gegeven van de verschillende vondsten 

die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen. 

baksel N

steengoed 9

witbakkend aardewerk 4

majolica 1?

grijsbakkend aardewerk 1

roodbakkend aardewerk 45

faience 2

industrieel wit aardewerk 128

porselein 62

beige-grijs vroege middeleeuwen 1?

indetermineerbaar 1

totaal 254

Industrieel wit aardewerk
Industrieel wit aardewerk is veruit de grootste vondstgroep onder het aardewerk. 

Het is zoals de naam aangeeft op industriële wijze gemaakt en heeft een wit baksel 

met transparant loodglazuur. De klei is tijdens het vervaardigen in mallen geperst en/ 

of gegoten. De productie van het zogenaamde creamware start in Engeland vanaf 

1759 in de Wedgwood fabriek. Rond 1763 wordt het in Nederland geïntroduceerd.28 

Tussen 1760 en 1820 wordt het aardewerk steeds witter van kleur. Het industrieel wit 

aardewerk van locatie A is  op grond van het zeer witte baksel na 1800 vervaardigd.29  

Opvallend zijn merken van een sfinx waaronder Petrus / Regout & Co. / Maastricht 

(bijvoorbeeld: werkput 186, spoor 102, vnr. 78.1 en werkput 188, spoor 124, vnr. 103.5) 

en Societé Ceramique Maastricht. rondom een klimmende leeuw (werkput 188, spoor 

124, vnr. 103.5)

Roodbakkend aardewerk 
Roodbakkend aardewerk is veruit de grootste vondstgroep onder het aardewerk. 

Evenals het grijsbakkend aardewerk is dit zoals hierboven besproken vanaf de tweede 

helft van de 13e en 14e eeuw vervaardigd in de meeste steden.30 Het roodbakkend 

aardewerk van het huidige onderzoek is veelal te slecht geconserveerd om 

gedetermineerd te kunnen worden. Eén fragment van een oor dateert grofweg uit de 

14e tot 18e eeuw. Een compleet bord kan in 1650-1800 worden geplaatst.

Steengoed 
Het eerste echte steengoed dateert vanaf circa 1300. Hierbij is de magering in het 

baksel niet meer te herkennen en volledig gesinterd. Het steengoed van locatie A is 

voorzien van glazuur of engobe. Het merendeel dateert vanaf 1700/1750. Eén scherf 

van een zalfpot hoort thuis in de 19e eeuw.

Porselein
Europees porselein was in de periode van 1725 tot 1850 zeer kostbaar door het 

ingewikkelde productieproces. De eerste productie vond in 1710 plaats in Meißen.31 

In Nederland werd in 1762 voor het eerst porselein geproduceerd in Weesp. Het 

vormenspectrum beperkte zich in eerste instantie voornamelijk tot koppen en schotels, 

28  Bartels 1999, 238.
29  Bartels 1999, 250.
30  Bartels 1999, 93, 105.
31  Krabath 2011, 3, 6.

Tabel 6.1 
Totaaloverzicht van het aardewerk van 
Valkenburg-Locatie A.
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een enkel bord, beeldjes en eierdoppen.32 Pas in de eerste helft van de 19e eeuw wordt 

het Europees porselein voor brede lagen van de bevolking betaalbaar.33 In het laatste 

kwart van de 19e eeuw is een toename in het aantal vormen te zien en wordt het 

algemeen.34 Tijdens het hier gepresenteerde onderzoek zijn twee groepen porselein 

aangetroffen. Een groep van het porselein dateert uit de  19e eeuw. Een tweede groep 

omvat theekopjes en bekertjes die tijdens of op het einde van de 2e wereldoorlog zijn 

gefabriceerd. Een drietal is van Engelse makelij.

Overige baksels
De dateringen van de scherven faience en het majolica vallen iets ouder uit dan het 

gros van het aardewerk (17e een 18e eeuw). De drie scherven witbakkend aardewerk 

kunnen door het ontbreken van duidelijke kenmerken niet gedateerd worden. Een 

beige-grijze scherf was moeilijk te determineren; mogelijk gaat het om vroeg-

middeleeuws aardewerk.

Context
Ruim 30% van het aardewerk (69 fragmenten) is afkomstig uit de oude bouwvoor. 

Enkele van deze scherven dateren uit de 17e of 18e eeuw; merendeel lijkt echter van 

jongere datum. Zij zullen tijdens het agrarisch gebruik van het onderzoeksgebied 

(tot 1939) in de bodem zijn terechtgekomen. Opvallend is een groep porselein uit de 

2e wereldoorlog. Op grond van de Engelse herkomst van een deel van dit materiaal, 

moeten dit porselein tijdens de Engelse gebruiksfase van het vliegveld in de bodem 

terecht zijn gekomen.

Ruim 70 % van de vondsten (182 scherven aardewerk) is aangetroffen uit sloten van het 

agrarische perceleringssysteem. Het merendeel van dit materiaal lijkt in de 19e en/of 

20e eeuw hierin terecht te zijn gekomen. 

7.4.2 Bouwkeramiek 

Twintig stuks bouwkeramiek (bakstenen, tegels, mortel) zijn verzameld. Elf niet 

nader te determineren fragmenten baksteen en mortel zijn afkomstig uit de Nieuwe 

tijd-sloten en de bouwvoor.

 De paalsporen 49 en 50 (structuur 6 in sleuf 181) bevatten fragmenten van 

bouwkeramiek die als poer lijken te zijn gebruikt. Het gaat om fragmenten van tegels 

grijsbakkend en roodbakkend aardewerk, en enkele brokken baksteen (?x8,5x3,5 

cm). Het complex lijkt in de 18e of 19e eeuw thuis te horen. Spoor 31 bestaat uit een 

bakstenen wegverharding met visgraatverband. De bakstenen uit de wegverharding 

hebben een afmeting van 21x9x7 cm en kunnen in de 2e wereldoorlog gedateerd 

worden. 

7.4.3 Kleipijpen

In totaal zijn er 7 fragmenten van kleipijpen gevonden. Onder de fragmenten zijn vier 

complete koppen met hielmerken. Deze hielmerken zijn over het algemeen goed 

dateerbaar. Eén van de fragmenten is afkomstig uit de bouwvoor. Deze kop (vnr 

18.1), met de letters BWB op de hiel, kan gedateerd worden tussen 1749 en 1940. De  

overige koppen zijn afkomstig uit sloten en zullen tijdens het agrarisch gebruik van het 

onderzoeksgebied in de sloten terrecht zijn gekomen. De koppen kunnen gedateerd 

worden tussen 1745 en 1900. Alle pijpen zijn van Goudse makelij.

32  Bartels 1999, 195-200.
33  Krabath 2011, 6.
34  Bartels 1999, 195-200.
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7.4.4 Glas

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 80 stuks glas verzameld. De opvallendste groep 

glaswerk is afkomstig uit een kuil (werkput 185, spoor 85, vnr. 58.5) en bestaat 

voornamelijk uit frisdrankflesjes van o.a. Coca-Cola, 7Up en Royal Club. Ook is er 

een pot mokage (oploskoffie van Kanis en Gunnik) onder de vondsten. De vondsten 

dateren uit de Koude Oorlog. Verder is er vensterglas aangetroffen (deels versterkt) 

dat vermoedelijk behoord heeft tot de hangaars uit de 2e wereldoorlog die op het 

terrein stonden (werkput 185, spoor 89, vnr. 72.2 en werkput  191, spoor 130 vnr. 

109.9). In de sloot (spoor 130) is meer glas aangetroffen wat gedateerd kan worden 

in de 2e wereldoorlog. Dit betreft onder andere een reageerbuis en de voet van een 

champagneglas. 

7.4.5 Perspex

Een opvallende vondst is een fragment van een zogenaamd rekenliniaal. Een dergelijk 

liniaal wordt in het veld gebruikt om berekeningen uit te voeren. Een dergelijk 

instrument was onderdeel van een militaire kaartentas. Op het liniaal staat de 

aanduiding ‘time’. Het liniaal dateert vermoedelijk uit de 2e wereldoorlog.     

7.4.6 Dierlijk botmateriaal uit recente contexten

Jordy Aal

Uit de recente grondsporen zijn in totaal 17 skeletelementen verzameld. Veertien 

hiervan zijn afkomstig uit de dierbegraving (S132). Van het begraven runderskelet is 

slechts een selectie botten verzameld. Op basis van de gebitsslijtage is vast te stellen 

dat het rund in de leeftijdscategorie oud valt. Op de binnenzijde van een van de ribben 

zijn enkele snijsporen ontdekt. De locatie van de snijsporen doet vermoeden dat ze zijn 

gemaakt tijdens het ontweien (verwijderen van de ingewanden). Het feit dat het dier in 

anatomisch verband is aangetroffen, suggereert echter dat het niet is geconsumeerd. 

Een duidelijke verklaring voor de aanwezigheid van de snijsporen kan niet worden 

gegeven.

Uit een recente verstoring is een spaakbeen-ellepijp van varken gevonden. Uit het 

vergroeiingsstadium van de ellepijp blijkt dat het dier ongeveer drie jaar oud geworden 

is. Op het skeletelement was een pathologisch kenmerk zichtbaar, namelijk een lichte 

vorm van exostose – oftewel extra botvorming. Dit ziektebeeld beperkt zicht tot het 

elbooggewricht en zou veroorzaakt kunnen zijn door overbelasting of een infectie. 

7.5 Vondsten uit de militaire perioden35

Het grootste deel van de vondsten van modern oorlogserfgoed zijn gelieerd aan de 

bouw van de constructies van de vroegste t/m de laatste periode (zie boven). De 

grootste groepen vondsten zijn die uit de vooroorlogse sloten en uit de kuil met Koude 

Oorlog materiaal. Opvallend is dat de sporen uit de periode 1939-1945 sporadisch 

vondsten hebben opgeleverd. Dit geringe aantal noopt sterk tot nauwkeurige aandacht 

hiervoor. Uitzondering is de sloot Z11, die nu om pragmatische redenen alleen 

aangesneden is en daarmee nauwelijks vondsten heeft opgeleverd.

35  Het vondstmateriaal uit de militaire gebruiksfase van locatie A is in detail beschreven in 
paragraaf 6.5.
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Bij de vondsten bevinden zich enkele objecten die binnen de Wet Wapens & Munitie 

(WWM) vallen. Ze zijn echter in alle gevallen door een (sr)-OCE deskundige bekeken en 

als veilig gekenmerkt. Slechts in twee gevallen is van het opgravingsterrein materiaal 

in de Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Situatie (VTVS of munitiebunker) opgeslagen. 

De eerste vondst zijn twee, nog deels volle, zadelmagazijnen voor de Duitse MG15 

mitrailleur. Ze zijn gevonden ten zuiden van het oostelijke uiteinde van sleuf 188 en ten 

westen van sloot Z11. Een derde magazijn van dit type is in sleuf 188 in situ gevonden, 

veilig bevonden en als vondst geregistreerd. De tweede vondst is een Britse TI die in 

het westelijke uiteinde van sleuf 181 lag. Beide zijn overigens bij het OCE gevonden. 

Formeel zijn het wel bodemvondsten als omschreven in de Erfgoedwet, maar hier is de 

WWM als leidend beschouwd.

Opvallend is naast de hierboven genoemde magazijnen het geringe aantal vondsten 

van wapens of onderdelen daarvan. De enige vondst in deze categorie is uit werkput 

176: een verbogen stuk taps toelopend ijzer, aanvankelijk als een Nederlandse 

bajonetkling gezien, maar na bestudering daarvoor te onregelmatig is.

De kuil met Brits materiaal heeft naast aardewerk van een theeservies, op de 

onderzijde gemerkt met fabrieksnaam, G VI R en 1945, ook vele (nood)rantsoenblikjes 

opgeleverd. Een aantal hiervan hebben ingeslagen merken. Papieren labels zijn 

grotendeels in het vuur verdwenen. Er is een mogelijkheid de verschillende type blikjes 

te beschrijven. Mogelijk is er een connectie met het hier eveneens gevonden hout van 

kisten waar dergelijke rantsoenen in bewaard en vervoerd werden.

De vondsten uit de Koude Oorlog kuil (vnr 58.5) betreffen:

Metaal (vnr. 58.1)

- IJzeren rechthoekige lekbak met twee rechthoekige hengsels, 75x60x10 cm;

Plastic (vnr. 58.3):

- Twee fragmenten van Mona toetje bakjes, hoog 4 cm en diameter 9 cm;

- Beige kleurig zakkammetje 12x3x0,2 cm;

- Wit bekertje met blauwe opdruk en rondom lopende zwarte tekst: inhoud ¼ liter 

gepast. volle melk  sgIa. 10 cm hoog en diameter 7,5 cm {NB een brandgaatje van 

sigaret(?) in de wand};

- Twee witte koffiebekertjes met horizontale groeven in de bovenste helft van de 

wand, hoog 9 cm, diameter bodem 4,3 cm;

- Wit koffiebekertje met verticale groeven in de bovenste helft van de wand, hoog 

8,5 cm, diameter 7 cm;

- Wit bekertje met oranje en groene opdruk en zwarte tekst: jaffa drink/  from Israël 

en sinaasappel / orange / Vruchtenlimonade / Limonade aux fruits / Inh. 0,2 l. 

H.R.ANT. 1551 / Packed by Liko, Wassenaar, Holland. 8 cm hoog;

- Twee zwart rubber pakkingringen, diameter 11 cm, 12 gaten met diameter 0,5 cm;

- Fragment beige tape, 20 cm lang en 5 cm breed;

- Doorzichtig verpakking met rode en zwarte opdruk: ‘mannetje’ met twee pijlen en 

de tekst: SOURIAU ET CIE, 10x11 cm 36;

- Zakje nog gevuld met korrels, slecht leesbare tekst in blauw;

- Twee witte shag verpakkingen met blauw, zwart en witte opdruk: VAN NELLE’S / 

zware shag / SPECIAL QUALITY;

- Bruin zakje met witte en blauwe opdruk: Zoute Pinda’s , 3 / M (in een cirkel). Op 

de achterzijde: IN DE DRY SWARTE MOLLEN ANNO 1818 (in een cirkel rond de 

afbeelding van drie mollen) 37. 

36  Is een fabrikant van o.a. elektronica.
37  Opmerkelijk is dat Dry Mollen vooral bekend staat als een koffiebranderij en theehandel uit 
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Opvallend is dat op geen van deze verpakkingen een barcode of andere prijsaanduiding 

voorkomt.

Metaal (vnr. 58.4):

- Goudkleurige knoop van de Koninklijke Marine met onklaar anker onder een kroon, 

op de keerzijde gestempeld: P (in een cirkel), diameter 2,4 cm;

- Boordinstrument met schaalverdeling 500 – 1500 – Full2000, achterzijde 

genummerd: 730462 en twee gele merken (broad arrow in C?), diameter 4,2 cm;

- Boordinstrument met vertroebeld beeld achter het glas, op zijkant een witte sticker 

met zwarte tekst: AVIOLANDA / TESTED / DATE 23-6-66 (in rechthoek met pen 

ingevuld), 6x6x5 cm;

- Aluminium vliegtuigfragment, donkergroen buiten, binnen niet geverfd, wel 

gestempeld: 82-542069-5 en ANK / 595 (in een cirkel), 20x19x11 cm;

- Een batterij met groen plastic omhulsel en zwarte tekst: RIJKSEIGENDOM / 

BATTERY , DRY / NBA-030 / 6135-00-120-1020 / 0367 / Vb 40.6553.16, en op de 

keerzijde: +  / 1,5 Volts / LA PILE LECLANGÉ / Poitiers / France / - , hoog 6,2 cm en 

diameter 3,2 cm; 

- Groen en wit aluminium rond plaatje met ingeslagen tekst: AC45 (in ovaal) / 

AS12408406, diameter 5,4 cm;

- Conservenblijk met donkerblauwe verf waarop zwarte tekst: OM 15 / H-515 (in 

rechthoek) / MIL-H-5606 A am 1 / H9150-17-700-2516 / R’DAM  E144/63 / 9/63  

C.P.M., hoog 13,5 cm 38;

- Twee passende fragmenten goudkleurig blik met oranje tekst: AEROSHELL / Fluid 

2F, 18x9 cm 39;

- Aluminiumbusje met twee ingeslagen reeks respectievelijk 9-9- en =A, 4x2 cm;

- Twee fragmenten aluminium: donkerblauwe ring (diameter 3 cm en een blauwgrijs 

rechthoekig plaatje 6,2x4 cm;  

- Ijzeren handgreep van munitiekist(?), 17x9 cm;

- Flessedop/kroonkurk rood met witte opdruk: H[eine]k[en] pilsener, diameter 3 cm;

- Blikje Hero sinaasappelsap, met verwijderde ‘ringpulltab’, 11,5 cm hoog en 

diameter 6 cm ; 

- Groen blikje Grapefruitsap uit Marokko, hoog 6,5 cm;

- En tenslotte 32 stuks diverse fragmenten conservenblik, verknipt aluminium, 

ijzeren fietsonderdelen, twee aluminium deksels van containers, koplamp, 

papierclip enz.

Glaswerk (vnr 58.5): 

- Een doorzichtig glazen fles met geprofileerde hals (rand ontbreekt; limonadesi-

roopfles?) en onderop de bodem een monogram in een driehoek, waarnaast 01 en 

31. Net boven de bodem staat onderaan de wand: INHOUD .0.60 LITER;

- Een doorzichtig glas potje, met schroefdraad voor deksel. Onderop de bodem: 

U38, O, B (in cirkel) en 2;

- Een doorzichtig glas potje met ijzeren schroefdeksel waarop een koffiedrinkende 

buste van een vrouw in klederdracht, en profil naar links, boven de tekst: 

MOKAGÉ. Het betreft Mokagé Arabica oploskoffie 40;

Den Bosch, waar het in 1818 startte.
38  OM 15 / H-515 betreft een rood gekleurde op minerale olie gebaseerde hydraulische vloeistof. 
39  AeroShell Fluid 2F is een roest en corrosie preventie olie veel gebruikt voor het onderhoud 

van vliegtuigmotoren; www.shell.com
40  In de jaren ’60 uitgebracht door Kanis & Gunnink, Kampen
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- 10 identieke flesjes van doorzichtig glas; Chocomel of koffiemelk? Met 

bodemstempels:

a. 13, NED., logo, FABR., 2 (2x);

b. 6, TZ / UGB (in ovaal) / 60;

c. 6, TZ / UGB (in ovaal) / 63 (2x) en 7, TZ / UGB (in ovaal) / 63;

d. S (in vierkant), logo, 3 en S (in vierkant), logo, 9 en S (in vierkant), logo, 10;

- Een flesje van doorzichtig glas; Coca Cola (het kenmerkend in 1916 ingevoerde 

model), met tweemaal Engelstalig stempel in hoogreliëf op wand: Coca.Cola / 

TRADE MARK REGISTRED / BOTTLE REGD. TRADE MARK, en bodemstempel: 5, 

7, 390 en # rond een driehoek waarbinnen: P;

-  Een flesje van doorzichtig glas; Coca Cola, met stempels in zwarte opdruk op 

wand: Coca-Cola / GEDEP. MERK / LIMONADE GAZEUSE / COFFEINEHOUDEND 

en Coke / GEDEP. MERK / INHOUD 0.185 L, en stempel in hoogreliëf onderaan 

wand: 7-73 en logo;

- 2 flesjes van blauwgroen glas; Coca Cola, met stempels in zilver opdruk op wand: 

Coca-Cola, en in hoogreliëf: GEDEP. HANDELSMERK / INHOUD 0.185 L  en idem: 

LIMONADE GAZEUSE / COFFEINEHOUDEND, en stempel in hoogreliëf onderaan 

wand: 5; 

- 4 identieke groen glazen flesjes, Fanta, één met resten oorspronkelijke opdruk in 

geel en rood, met stempel onderop bodem: L (in vierkant), logo en 26 Cl;

- Een flesje van mosgroen glas, Tonic, met opdruk op wand: witte letters op zwart 

vlak: ROYAL CLUB, met in het midden een wapen, Royal Club / INDIAN TONIC / 

Figuur 7.1
Reclame voor Mokagé oploskoffie, ontwerp 
Ger Dorant, Patz reclamestudio Amsterdam 
1962.
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QUININE en wapen waaronder: Royal Club / INDIAN TONIC / BOTTLED UNDER 

APPOINTMENT / BY TIMS ROTTERDAM / INHOUD 0.18 L;

- Een flesje van bruin glas, appelsap(?), met onderop stempel: 1;

- 3 identieke flesjes van groen glas, 7 Up, met merk op voorzijde in wit: 7 UP, in wit 

op rood vlak: 7 UP en YOU LIKE IT  IT LIKES YOU, en achterzijde in wit: 7 UP, 

SEVEN-UP / YOU LIKE IT  IT LIKES YOU / CONTAINS / CARBONATED WATER, 

SUGAR / CITRIC ACID, SODIUM CITRATE / AND SEVEN-UP FLAVORING / “Fresh 

Up” WITH 7UP / LIMONADE GAZEUSE / INH. 0.205 LTR., met onderop bodem 

stempels in hoogreliëf:

a. 3 / 2963 / 50;

b. 22C804X / L (in vierkant) logo 64 / 2;

c. 26804 /  B (in vierkant) logo 65 / 0;

- 3 identieke flesjes  en 3 passende halsscherven van groen glas, 7 Up, met merk op 

voorzijde in wit: 7 UP, in wit op rood vlak: 7 UP en SEVEN-UP, en achterzijde in 

wit: 7 UP, SEVEN-UP / YOU LIKE IT  IT LIKES YOU / CONTAINS / CARBONATED 

WATER, SUGAR / CITRIC ACID, SODIUM CITRATE / AND SEVEN-UP 

FLAVORING / “Fresh Up” WITH 7UP / LIMONADE GAZEUSE / INH. 0.205 LTR., 

met onderop bodem stempels in hoogreliëf:

a. 22C804X / L (in vierkant) logo 65 / 1;

b. 22C804X / L (in vierkant) logo 65 / 2;

c. 22C804X / L (in vierkant) logo 65 / 6;

- Een flesje van blauwgroen glas; ?, hals ontbreekt, en stempel in hoogreliëf onderop 

bodem: TZ / 30 CTL / 250 / 74012;

- Een flesje van bruin glas, bier, met stempel in hoogreliëf op schouder: 30 / BIER; en 

idem onder op bodem: NED. / 30  8 / BIER / FABR.; 

- Een flesje van bruin glas, bier, met stempel in hoogreliëf op bodem: gekruisde 

hamer en zwaard 41;

- - Een flesje van bruin glas, bier, met stempel in hoogreliëf op bodem:   15 / in ovaal: 

T-Z /UGB / 0.3 L. 

Opmerkelijk is dat bij de drie in vorm identieke bruine bierflesjes een vooroorlogs, 

een oorlogs en een naoorlogse aanmaak is. Het type fles staat bekend als 

Apollinaris of ‘pijpje’. De gekruiste hamer en zwaard symbool is gebaseerd op de 

nationaalsocialistische weergave van een volk van arbeiders en soldaten. Na 1945 raakt 

dit logo in onbruik. Mogelijk heeft het systeem van statiegeld en het heel blijven van 

de flesjes er voor kunnen zorgen dat deze in een jongere context terecht zijn gekomen. 

Of er is bij de aanleg van de kuil in de periode tussen 1950 en 1973 een oudere context 

geraakt zijn.

Hout (vnr 58.6)”

- Ronde schijf van hardboard in drie fragmenten met koperdraad handgreep en 

scharnierbout, diameter 43 cm;

- Brede ronde ring van hardboard in twee fragmenten, diameter 33 cm;

- Triplex plank in twee fragmenten met twee aluminium klinknagels naast een 

uitsparing in de afgeronde schuine kant, op het oppervlak groengrijze verf (‘slate 

grey’).

Kunststof (vnr. 58.8):

- Afgesneden fragment zwart rubberslang 11 cm lang en diameter van 3,5 cm;

41  Met dit nationaal-socialistische symbool voor de verenigde kracht van arbeid en militairisme 
dateert dit flesje uit de bezettingstijd.
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- Afgesneden fragment oranje rubberslang 20 cm lang en diameter van 1,5 cm;

- Afgeknipt fragment groene elektradraad, 11 cm lang en diameter van 0,5 cm;

- Zwart rubber en koper stekkerplug, met stempel in hoogreliëf: 5D/1717 boven een 

/I\ (broad arrow, waarmee als Brits militair object gemarkeerd is). Het betreft een 

Plug Assembly 2 Pole 5D/1717 Armament  Royal Air Force / Air Ministry / Royal Navy 

Fleet Air Arm;

- Zwart rubber omlijsting van een raamkozijn, 24x2,5x1 cm. 

De Koude Oorlogkuil heeft een grote hoeveelheid objecten opgeleverd, waarvan 

niet zelden compleet. Ook zijn er enkele munitieartikelen gevonden, die na controle 

ongevaarlijk bleken en als erfgoed zijn behandeld. Het betreft drie hulzen van:

- een messing 7,62x51 NATO, blank; afgeschoten; bodemstempel: A  64  AI; in 

Nederland vervaardigd bij de Artillerie Inrichtingen, Hembrug (AI)

- een messing/zwart plastic 9x19 Parabellum, blank; afgeschoten; bodemstempel: 

DAG 76; in Duitsland vervaardigd bij Dynamit Nobel A-G (DAG), Troisdorf, Rhein-

Sieg-Kreis, NordRhein-Westfalen

- een messing/wit plastic 9x19 Parabellum, verf, afgeschoten; bodemstempel: IVI   

9mm 14   

7.6 Hout

Yvonne  van Amerongen 

7.6.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek op locatie A  zijn resten uit de ijzertijd en de Nieuwe tijd  

aangetroffen, met sporen als beschoeiingen, greppels, houten palen/staken, 

kuilen, muren en paalkuilen. Voor het onderzoek zijn met name palen/staken en 

constructiehout geselecteerd die gerelateerd zijn aan de kwelder- en dekafzettingen 

en die van voor 1939 (militaire gebruiksfase) dateren. Voor een deel van deze 

houtvondsten was de exacte stratigrafische positie en daardoor de ouderdom niet 

zeker. Het houtmateriaal uit de 2e wereldoorlog en recente tijden is niet onderzocht.

De houtanalyse bestaat uit houtsoortbepaling en beschrijving van de 

bewerkingssporen. Tevens is de geschiktheid voor datering geëvalueerd. De analyse is 

daarnaast gericht op de beantwoording van de volgende specifieke onderzoeksvraag: 

· Is aan de uiterlijke kenmerken van de staak vast te stellen of de stratigrafische positie 

en dus datering in het veld juist is bepaald (deklandschap/Nieuwe tijd vs. kwelder-

krekenlandschap/vroege ijzertijd)?

7.6.2 Materiaal, methoden en data analyse

Houtanalyse
Er zijn ca. 35 houtvondsten in hun geheel bestudeerd en beschreven. Een overzicht van 

de onderzochte vondsten met hun contextgegevens is in Tabel 7.5 weergegeven. De 

vondsten bestaan voornamelijk uit palen, delen van muren en puntvondsten uit lagen, 

waarbij er vier mogelijk gerelateerd kunnen worden aan de vroege ijzertijd (S7000).

Allereerst zijn alle houtvondsten schoongemaakt om eventueel aanwezige 

bewerkings- en gebruikssporen beter zichtbaar te maken. Hierbij zijn foto’s gemaakt 

van elke vondst en ook van specifieke opvallende details. Bij de macroscopische 

beschrijving van het hout zijn de afmetingen gedocumenteerd, en sporen van 
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bewerking en (her)gebruik beschreven. Sporen op het hout kunnen inzicht geven in 

het gebruik van bepaalde onderdelen van de boom of de manieren van bewerking. De 

bewerkingssporen kunnen inzicht geven in de technologische kennis en de tradities 

van de houtbewerker, terwijl de aanwezigheid van kenmerken van het hout zelf 

meer informatie kunnen geven over de kwaliteit, de import/handel en het eventuele 

hergebruik van het hout.

Voor de houtsoortbepaling van eik kan door de opvallende soort-specifieke kenmerken 

vaak worden volstaan met een determinatie met het blote oog. Voor de overige 

boomsoorten is een microscopische beschrijving vereist. Hiervoor zijn subsamples van 

de vondsten genomen voor determinatie42 onder de microscoop. Van de subsamples 

zijn met de hand secties gemaakt in drie richtingen (dwars, radiaal en tangentiaal). 

Deze coupes zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop op soortspecifieke kenmerken 

onderzocht met vergrotingen tot 400x.

Dateringsmogelijkheden dendrochronologie/14C
De geschiktheid van hout voor dendrologische datering is afhankelijk van de houtsoort 

(o.a. eik (Quercus), iep (Ulmus), beuk (Fagus), es (Fraxinus) en den (Pinus)), maar ook 

het aantal jaarringen (tenminste 70-80). Een andere factor die meespeelt is welk deel 

van het hout aanwezig is. Hoe dichter bij de buitenkant van de stam, hoe nauwkeuriger 

de datering. Bij voorkeur wordt hout gedateerd waarbij de bast of de schors nog 

aanwezig is. Al deze aspecten zijn meegenomen in de selectie van geschikte vondsten 

voor dendrochronologische datering. 

Voor de selectie van geschikt materiaal voor 14C-datering is gelet op de aanwezigheid 

van twijgjes/takjes of van buitenste jaarringen. Deze onderdelen van hout zijn 

het meest geschikt voor 14C-analyse omdat ze een relatief korte groeiperiode 

representeren die zo dicht mogelijk aan de menselijke bewoning of actieve 

landschapsfase kan worden gekoppeld.

7.6.3 Resultaten en discussie

Hout

Aangetroffen houtsoorten, herkomst en ouderdom
Er zijn in totaal zeven verschillende houtsoorten aangetroffen. Het betreft 5x els (Alnus 

glutinosa), 16x grove den (Pinus sylvestris), 1x berk (Betula spec.), 2x fijnspar (Picea 

abies), 1x douglasspar (Pseudotsuga menziesii), 4x wilg (Salix spec.) en 6x es (Fraxinus 

excelsior) (zie bijlage nVI.1 en VI.2).  

Van deze soorten zijn de es, els, berk en wilg inheems. De grove den, een gewilde 

houtsoort voor bouwmateriaal door de lange rechte stammen, kwam van nature 

waarschijnlijk sporadisch voor in Nederland in hoogveengebieden, maar was verder 

zeldzaam en verdween snel uit het landschap. De grove den is later geherintroduceerd 

en vanaf de 19e eeuw wordt deze zelfs massaal aangeplant op arme zandgronden. Veel 

grenenhout is daarnaast vanaf de 16e eeuw ook aangevoerd vanuit productiebossen 

in West-Zweden, Zuid-Noorwegen, Duitsland en het Oostzeegebied43. Fijnspar is 

geen inheemse boom in Nederland. Deze soort is met name in jongere periodes vaak 

als funderingspaal gebruikt in Nederland, en om deze reden geïmporteerd uit de 

herkomstgebieden Duitsland en Scandinavië. Grenen palen zouden als fundering niet 

geschikt zijn, omdat deze bij het heien zouden versplinteren44. Douglasspar is een 

42  Schweingruber 1982
43  Heussner 2015, 137
44  Heussner 2015, 141
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boomsoort die zijn oorsprong kent in Noord-Amerika, waaruit deze pas sinds 1850 in 

Nederland uit geïmporteerd wordt, maar pas vanaf 1860 echt algemener wordt45. Deze 

boomsoort geeft dus een datering vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. 

Conservering en kwaliteit hout
Het hout is over het algemeen goed bewaard gebleven, waardoor eventuele 

bewerkingssporen goed zichtbaar zijn. 

De kwaliteit van de houtsoorten als bouwhout is afhankelijk van meerdere factoren. 

Als hout boven de grond wordt gebruikt is het van belang dat er weerstand is tegen 

afbraak door schimmels en weerstand tegen het binnendringen van water (dat 

schimmelgroei bevorderd). Hiervoor zijn loofbomen als berk en es geschikt, maar met 

name naaldbomensoorten, waarbij douglasspar het beste scoort46. Els en wilg zijn juist 

meer geschikt voor gebruik onder water, aangezien zij van nature al zijn aangepast 

aan (permanent) natte omstandigheden. De relatieve kwaliteit van het hout is dus 

afhankelijk van het beoogde gebruik en de boomsoort. 

Daarnaast kunnen andere aspecten, die in het hout plaatsvinden, een rol spelen in de 

kwaliteit van het hout. Zo duiden vraatsporen van insecten(larven) aangetroffen op een 

slechte kwaliteit hout, omdat de boom of al geruime tijd dood was voor de kap of voor 

het gebruik, waardoor het minder duurzaam wordt. Tenslotte is de aanwezigheid van 

veel knoesten in het hout een teken van slechte kwaliteit, omdat dit de buigzaamheid 

en bewerkbaarheid van het hout negatief beïnvloedt.

Geschiktheid datering
Van de onderzochte houtvondsten zijn er geen exemplaren geschikt bevonden voor 

dendrochronologische analyse. Omdat er wel veel palen nog schors bevatten (zie 

bijlage VI.1), zijn deze geschikt om door middel van 14C-datering de ouderdom te 

bepalen. De douglasspar geeft door zijn late introductie in Nederland een datering van 

tweede helft 19e eeuw of jonger.

Bespreking van de gevonden resten per periode en structuur

Vroege ijzertijd; put 185

De vondsten zijn afkomstig uit een laag die wordt gerelateerd aan de vroege ijzertijd 

bestaan uit twee palen gemaakt van essenhout (vnr. 62,Figuur 7.2 Vnr. 62. Boven: paal 

gemaakt van gekliefd essenhout, onder: detail van samengedrukt hout.; en vnr. 63) 

en een stuk mogelijk constructiehout van essenhout (vnr. 64). De palen zijn met een 

ijzeren bijl gevormd en aangepunt. Vnr. 62 is een gekliefde paal, die, door bijvoorbeeld 

compressie van de bovenliggende grond, samengeperst is waardoor het hout 

vervormd is geraakt.

Vnr. 64 is een punt van mogelijk constructiehout, waarbij een opstaande rand zichtbaar 

is. Hoe dit stuk in een constructie heeft gefungeerd en of er sprake is van hergebruikt 

hout is op basis van dit kleine stuk hout niet te zeggen.

45  Maes 2006; 26, 49
46  Ramage et al. 2017

Figuur 7.2 
Vnr. 62. Boven: paal gemaakt van gekliefd 
essenhout, onder: detail van samengedrukt 
hout.
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Vroege ijzertijd; put 187

Het enige vondstnummer uit put 187 daterende tot mogelijk de vroege ijzertijd is een 

met een ijzeren bijl aangepunte paal van elzenhout (vnr. 91). De vorm en het oppervlak 

van de kapvlakken doen niet vermoeden dat het hier om een recente bijl gaat, dus een 

datering in de ijzertijd behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

                                                         

Nieuwe tijd; put 181

In put 181 zijn meerdere palen en paalpunten gevonden, die in alle gevallen met een 

ijzeren bijl bekapt zijn. Vnr. 32 en 33 zijn twee naast elkaar gevonden elzenhouten 

palen, waarbij bij vnr. 32 duidelijk aan de punt te zien is dat de paal in de grond 

geslagen is (Figuur 7.4).

Vnr. 35 en 39 zijn beide palen die opvallend grof zijn gehakt en daarnaast ook knoestig 

zijn. Beiden zijn gemaakt van naaldhout, maar vnr. 35 is gemaakt van hout van de 

grove den (grenen), terwijl vnr. 39 is gemaakt van hout van de fijnspar (vuren). Vnr. 36 

betreft een afgebroken punt van een paal van berkenhout.

Vnr. 40 is een paal/stuk constructiehout van hout van de douglasspar. Hierbij is het 

opvallend dat het hout zeer brede jaarringen heeft en sporen van insectenvraat 

vertoont (Figuur 7.5), wat beide duidt op een lage kwaliteit hout (smalle jaarringen 

maken het hout steviger). De soort douglasspar geeft een datering aan dit spoor in de 

tweede helft van de 19e eeuw of jonger.

Vnr. 44 is een aangepunte paal van wilgenhout. Vnrs. 47 en 48 en vnr. 31 zijn allen palen 

van knoestig hout van de grove den. Bij deze palen zijn verder geen bijzonderheden 

waargenomen.

Figuur 7.3
Vnr. 64. Gedeelte van mogelijk constructiehout 
van essenhout.
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Nieuwe tijd; put 184

Put 184 heeft een vijftal palen opgeleverd, waarvan vier min of meer op een rij van 

ca. 20 m zijn aangetroffen (vnrs. 49-52). Deze vier palen zijn van grenen gemaakt met 

een ijzeren bijl. Mogelijk hebben deze duurzame palen behoort tot een afrastering of 

vergelijkbare lange constructie. Vnr. 54 is ook een paal van grenen, maar deze ligt niet 

op lijn met de overige palen en heeft waarschijnlijk een andere, onbekende, functie 

gehad.

Nieuwe tijd; put 185

In put 185 zijn negen (delen van) palen geborgen, die allen vervaardigd zijn met een 

ijzeren bijl. Vnrs. 59 en 60 zijn beide grenen palen met veel knoesten die redelijk 

dicht bij elkaar zijn gevonden. Wellicht hebben deze palen tot eenzelfde constructie 

behoord, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Vnr. 61 is een paal van essenhout, 

waar verder geen bijzonderheden op zijn waargenomen. De grenen paal van vnr. 66 

is in het veld toegekend aan de militaire periode van het vliegveld (1938 tot heden). 

De recentheid van de paal is bij de houtanalyse bevestigd door de aanwezigheid van 

waarschijnlijk een ankernagel, die niet geroest was en waar nog een schroefdraad te 

ontwaren was. De paal is verder aangevreten door insecten. Vnrs. 67, 70 en 71 bestaan 

uit aangepunte palen van els, grenen en wilg.

Nieuwe tijd; put 186

In put 186 zijn drie palen van essenhout (vnr. 74), wilgenhout (vnr. 76) en elzenhout 

(vnr. 79) gevonden. Allen zijn met ijzeren bijl vervaardigd en zijn knoestig, maar verder 

zijn geen bijzonderheden waargenomen.

Nieuwe tijd; put 187

De twee stukken constructiehout uit put 187 (vnrs. 82 en 83) zijn in het veld toegekend 

aan de militaire periode van het vliegveld (1938-heden), net als vnr. 66 in put 185. De 

houtanalyse heeft deels bevestigd dat het om relatief recent hout gaat, zowel door 

de sporen van machinaal zagen als de intacte metalen onderdelen zoals spijkers en 

beslagbanden (Figuur 7.6 en Figuur 7.7). Op vnr. 83 is daarnaast een ingehakt telmerk 

aangetroffen (Figuur 7.8). Telmerken werden vaak gebruikt om aan te geven waar 

het stuk hout in een constructie hoorde. Gehakte telmerken werden in Holland vanaf 

ca. 1540 met rechte beitels van ca. 32-38 mm gemaakt, die voornamelijk werden 

aangebracht op kapspannen, maar ook op andere constructievormen. Tussen de 17e 

en 19e eeuw nam het gebruik van deze merken af op de meeste plaatsen, maar in 

Figuur 7.4
Detail van de punt van vnr. 32, waaraan door 
het omkrullen van het hout (rode pijl) te zien 
is dat de paal in de grond geslagen is. Ook 
zijn braamsporen van de gebruikte ijzeren bijl 
zichtbaar (schuine lijnen) op de kapvlakken.

Figuur 7.5
Detail van vnr. 40, waarbij de brede jaarrin-
gen opvallen en de sporen van insectenvraat 
(zowel boorgangen als uitvliegopeningen).
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het boerenbedrijf op het platteland werden de merken tot in de 19e eeuw gebruikt47. 

Gezien de afmetingen van het gehakte merk is het gemaakt met een rechte beitel. De 

datering van het constructiehout is dus breed, maar valt tussen de 16e en 19e eeuw.  

Nieuwe tijd; put 192

In put 192 is alleen een afgebroken punt van een essenhouten paal gevonden. Hierop 

zijn, met uitzondering van de door een ijzeren bijl veroorzaakte kapsporen, geen 

bijzonderheden aangetroffen.

47  Janse 1990a, 7

Figuur 7.6
Detail van vnr. 82, gemaakt van vurenhout 
(fijnspar), waarbij recente sporen zoals een 
uitstekende spijker en sporen van machinaal 
zagen opvallen.

Figuur 7.7 
Vnr. 83, een stuk constructiehout waarbij de 
metalen beslagbanden opvallen, net als de 
sporen van machinaal zagen.

Figuur 7.8
Detail van vnr. 83, waarop een gehakt 
telmerk (II) zichtbaar is.
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Dateringsmogelijkheden dendrochronologie/14C
De resultaten van het onderzoek naar de geschiktheid van het hout voor 

dateringsonderzoek isverwerkt in bijlage 1. In het kader van onderhavig onderzoek is 

geen dendrochronologisch of ¹⁴C-onderzoek uitgevoerd.

7.6.4 Beantwoording van de onderzoeksvraag

Op basis van de kapsporen is vastgesteld dat alle bewerkte stukken hout zijn bewerkt 

met een ijzeren bijl. Op basis van dit type werktuig is er geen definitief onderscheid 

te maken tussen de ijzertijd en de Nieuwe tijd, omdat de ijzeren bijl in beide perioden 

is gebruikt. Wel is duidelijk dat in een aantal gevallen de datering Nieuwe tijd op zijn 

plaats is door de aanwezigheid van spijkers, metalen beslag, gehakte telmerken, 

sporen van machinaal zagen of de geïmporteerde houtsoort. De palen uit de aan het 

kwelder-kreken gerelateerde laag zijn allen gemaakt van inheemse houtsoorten en 

zouden dus inderdaad in de vroege ijzertijd vervaardigd kunnen zijn. Van de palen uit 

overige sporen is dit voor inheemse houtsoorten vaak niet met zekerheid te zeggen. 

Vnrs. 32, 33, 44, 61, 67, 70-2, 71-1, 74, 76, 79, 91 en 107 zouden theoretisch in beide 

perioden kunnen thuishoren. 

7.6.5 Conclusie

De meeste houtvondsten konden op basis van verschillende kenmerken worden 

toegekend aan de vooraf opgestelde verwachte periode Nieuwe tijd. De houtvondsten 

gerelateerd aan een kwelder-kreken afzetting zijn gemaakt van inheemse houtsoorten 

met een ijzeren bijl. Ze zouden daardoor kunnen thuishoren in de vroege ijzertijd, 

maar een datering in de Nieuwe tijd is niet uit te sluiten. Voor de overige inheemse 

houtsoorten is dit om dezelfde reden ook niet mogelijk.
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Vondstnr put spoor aantal landschap

31 181 5030 1  dek

32 181 39 1 dek

33 181 40 1 dek

35 181 42 1 dek

36 181 43 1 dek

39 181 45 1 dek

40 181 47 1 dek

44 181 51 1 dek

47 181 72 1 dek

48 181 74 1 dek

49 184 76 1 dek

50 184 77 1 dek

51 184 78 1 dek

52 184 79 1 dek

54 184 81 1 dek

58 185 85 6 recent

59 185 86 1 dek

60 185 87 1 dek

61 185 88 1 dek

62 185 7000 1 kwelder

63 185 7000 1 kwelder

64 185 7000 1 kwelder

66 185 92 1 wo2

67 185 93 1 dek

68 999 1 recent

69 999 1 recent

70 185 96 1 dek

71 185 97 1 dek

72 999 1 recent

74 186 98 1 dek

76 186 101 1 dek

79 186 103 1 dek

82 187 110 1 wo2

83 187 110 1 wo2

91 187 7000 1 kwelder

102 999 1 recent

103 188 124 2 recent

107 192 129 1 dek

109 191 130 2 recent

 

Tabel 7.5 
Overzicht houtvondsten locatie A.
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De vindplaatsen

8.1 Inleiding

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied locatie A vier 

bewonings- en gebruiksfasen heeft gekend: vroege ijzertijd, late ijzertijd-

middeleeuwen, late middeleeuwen-Nieuwe tijd (voor 1939) en de militaire gebruiksfase 

vanaf 1919).  Op basis van de verspreiding van de sporen en vondsten zijn voor de 

perioden vroege ijzertijd en late middeleeuwen- Nieuwe tijd (voor 1939)  twee sites 

gedefinieerd. Site 31, nederzettingsafval uit de vroege ijzertijd, is tot vindplaats 2 

gerekend. Site 32, een mogelijk boerenerf uit de 18e en/of 19e eeuw,  is een individuele 

vindplaats geworden (vindplaats 22). 

De militaire gebruiksfase van locatie A heeft resten opgeleverd die tot zes vindplaatsen 

zijn gerekend (vindplaatsen 23 – 28).

De periode ijzertijd-middeleeuwen wordt ook vertegenwoordigd door enkele 

verspreid gelegen greppels die getuigen van een zeer extensief gebruik van het 

onderzoeksgebied. Om die reden zijn voor deze periode geen sites of vindplaatsen 

gedefinieerd.

Hieronder worden de vindplaatsen besproken. Allereerst wordt per vindplaats 

allereerst ingegaan op de aard, omvang, ouderdom en gaafheid van de archeologische 

resten en hoe zij zich verhouden tot de gedefinieerde vindplaatsen uit het 

proefsleuvenonderzoek van 2010-2012 en 2015. Vervolgens komt de waardering van 

de archeologische resten aan bod. Deze waardering, die uitgevoerd is conform de 

richtlijnen uit de KNA 4.0,  vormt de basis van het advies dat in paragraaf 9.2 wordt 

gegeven over de omgang met de aangetroffen archeologische resten op locatie A.

8.2 Vindplaatsen uit de ijzertijd – Nieuwe tijd

8.2.1 Beschrijving vindplaats 2

Aard
In sleuven 187 en 191 is in de vulling van de restanten van de kreekgeul een grote 

hoeveelheid aardewerk  en botmateriaal uit de vroege ijzertijd aangetroffen. 

Vermoedelijk gaat het om nederzettingsafval. De hoge vondstdichtheid duidt op 

de aanwezigheid van één of meer huisplaatsen in de omgeving. Tien meter naar 

het oosten, net buiten locatie A is tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2015 ook 

daadwerkelijk een nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd (met misschien een 

start in de late bronstijd) aangesneden (site X27). Site 27 en 31 vormen samen het 

noordelijke deel van vindplaats 2. Vindplaats 2 omvat het centrale krekenstelsel in 

plangebied Locatie Valkenburg. Het deel van vindplaats 2 dat ten zuiden van locatie A 

ligt, lijkt gedurende de periode late bronstijd- late ijzertijd vooral agrarisch gebruikt te 

zijn. Het noordelijk deel van vindplaats 2 met sites X27 en X28 tonen aan dat dit deel 

van het kreken-kwelderlandschap in ieder geval in de vroege ijzertijd (en wellicht ook 

de late bronstijd bewoond is geweest. 

Omvang
De verspreiding van de nederzettingsresten beperkt zich tot de hier gelegen 

kreekoever en het aangrenzende restant van de kreekgeul. Ten zuiden van site X31 zijn 

verspreid in het onderzoeksgebied slechts enkele greppels aangetroffen die niet scherp 

8
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Figuur 8.1 
Nieuwe begrenzing van het 
noordelijk deel van vindplaats 2.
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zijn te dateren, maar ergens in de ijzertijd moeten zijn aangelegd. Nederzettingsresten 

zijn hier niet aangetroffen. Mogelijk zijn deze delen van het onderzoeksgebied in de 

late prehistorie hooguit extensief door de mens benut. Het hier vrijwel ontbreken 

van laatprehistorische vondsten  is hier een tweede aanwijzing voor. Het ontbreken 

van laatprehistorische resten in het centrale en zuidelijke deel van locatie A kan ook 

veroorzaakt zijn door de erosieve werking van de dekgeul die grote delen van de 

kreekoevers lijkt te hebben opgeruimd.

Op grond van het bovenstaande stellen wij voor het noordelijk deel van vindplaats 

2 te beperken tot de verspreiding van de kreekrug en het aangrenzende restant van 

de kreekgeul. De westelijke begrenzing wordt gevormd door insteek van de dekgeul. 

Aan de noord- en oostzijde valt de begrenzing samen met de verspreiding van de 

kwelderoever (inclusief bufferzone van 50 m voor off-site sporen). In zuidelijke richting 

ligt de grens ten noorden van sleuf 186; zuidelijker zijn geen nederzettingsresten meer 

aangetroffen. 

Gaafheid en conservering 
Site X31 kenmerkt zich door grondsporen die gekoppeld zijn aan het top van de 

kwelderafzettingen. Omdat deze afzettingen bijna overal door dekafzettingen zijn 

afgedekt, is het kwelder-krekenlandschap nauwelijks aangetast.  Het vondstmateriaal 

is nog goed geconserveerd. Omdat ook organische resten (dierlijk bot en houten palen) 

nog goed bewaard zijn gebleven, is het aannemelijk dat eventuele ecologische resten 

een hoge conserveringsgraad hebben. 

8.2.2 Waardering vindplaats 2

In paragraaf 8.2.1 is beargumenteerd dat site X31 op inhoudelijke gronden bij het 

noordelijke deel van vindplaats 2 kan van het proefsleuvenonderzoek 2015 kan 

worden gerekend. Deze vindplaats is door het bevoegd gezag als behoudenswaardig 

geselecteerd op grond van een hoge fysieke kwaliteit en een hoge inhoudelijke 

kwaliteit.  De nieuw ontdekte site X31 heeft bijgevolg eveneens een hoge inhoudelijke 

kwaliteit en is daardoor in principe behoudenswaardig. Alleen op basis van een slechte 

fysieke kwaliteit zou de waarde van de site naar beneden bijgesteld moeten worden. 

Site X31 kent evenwel een hoge fysieke kwaliteit (totaal 6 punten): er is sprake van een 

hoge gaafheid vanwege de beschermende werking van de afdekkende dekafzettingen 

(gaafheid: 3 punten). Het vondstmateriaal kent een goede conserveringsgraad 

en ook de eventueel aanwezige ecologische resten zullen naar verwachting 

goed geconserveerd zijn  (conservering: 3 punten). Site X31 is daarmee  zowel op 

inhoudelijke als fysieke gronden  als behoudenswaardig gekwalificeerd.

8.2.1 Beschrijving vindplaats 22

Aard
In het oosten van put 181 is een cluster met paal-en staaksporen aangetroffen die 

mogelijk de resten van een gebouw (structuur 6) vertegenwoordigen. De structuur 

geprojecteerd op de luchtfotot van 1938 laat zien dat deze aan de zuidzijde van een 

omgreppeld terrein langs de Broekweg ligt dat waarschijnlijk als boerenerf heeft. De 

spaarzame vondsten lijken het boerenerf  in de 18e en/of 19e eeuw te dateren. Dit er is 

site X32 genoemd.
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Omvang
Voorgesteld wordt om van site X32 een individuele vindplaats te maken en voor de 

begrenzing van vindplaats 22 uit te gaan van een cirkel met de een doorsnede van 50 m 

waarbinnen structuur 6 en het omgreppelde terrein liggen. 

Gaafheid en conservering
De vindplaats is gerelateerd aan de bovenzijde van de dekafzettingen. De top van 

de dekzafzettingen zijn verstoord en opgenomen in de oude bouwvoor. Desondanks 

wijzen de vele grondsporen nog op een redelijke gaafheid van de vindplaats. Vanwege 

de aangetroffen houten palen en staken lijkt sprake van goede conserveringstoestand 

van de vindplaats.  

8.2.1 Waardering vindplaats 22

De gaafheid van de sporen is gemiddeld (2 punten), de conservering is goed gezien de 

paalresten (3 punten). Dit leidt tot een bovengemiddelde fysieke kwaliteit (5 punten) 

waardoor de vindplaats in principe behoudenswaardig is. 

De inhoudelijke kwaliteit is hoog. De vindplaats vertegenwoordigt een boerenerf uit 

de Nieuwe tijd (circa 18e – 19e eeuw);nederzettingsresten uit dit tijdvak zijn in de regio 

nog maar zelden onderzocht. De redelijk tot goede fysieke kwaliteit van de vindplaats 

maakt een gedetailleerd onderzoek mogelijk naar zowel de materiële cultuur als de 

ecologische component van de vindplaats. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in 

de vroeg-moderne plattelandseconomie.

Figuur 8.2 
Vindplaats 22 uit de Nieuwe tijd.
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Geconcludeerd kan worden dat vindplaats 22 zowel op fysieke als inhoudelijke gronden 

behoudenswaardig is.

8.3 Vindplaatsen uit militaire fase

8.3.1 Beschrijving vindplaatsen

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied na de aanleg van 

het vliegveld (1939) zes gebruiksfasen heeft gekend48. Elk van deze fasen heeft 

archeologische resten opgeleverd die tot vindplaatsen zijn gerekend:  

Vindplaats 23 Aanleg Vliegpark

Aard
De aanleg van het vliegveld begint in het voorjaar van 1939. Uit het grondmechanisch 

bodemonderzoek was gebleken dat een 1,20 m dikke kleiige toplaag op een gemengde 

zand/kleilaag ligt. Dit zou inhouden dat deze te ondoorlatend en niet voldoende 

doorlucht zou zijn. Een bodem die in eerste instantie zonder maatregelen te slap 

zou zijn voor het landen en opstijgen van vliegtuigen. Het bestaande slotensysteem 

is daarom aan het nieuwe plangebied aangepast. Ongewenste strekken sloot zijn 

gedempt en nieuwe sleuven zijn voor de ontwatering gegraven. Verder is een 

vermenging voorzien van de bovenlaag met duinzand. Op een diepte van 1,80 m –Mv 

ligt om de 200 m vijf betonnen hoofdafwateringsleidingen. Hierop sluit een grote serie 

van minder diep ingegraven secundaire leidingen aan. Het werk aan dit leidingsysteem 

48  De gebruiksfasen zijn beschreven in het verwachtingsmodel (Bosman 2010).

Figuur 8.3 
Contouren vindplaats 23.
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Figuur 8.4 
Overzicht van sites Z3 en Z4 van vindplaatsen 
23 en 24. NB. Inmiddels is uit AB duidelijk dat 
sloot Z11 (site Z4) niet verder doorloopt dan 
proefsleuf met S126.



Nieuw-ValkeNburg    105

begint in de zuidoosthoek, en was op 10 mei 1940 nog niet geheel voltooid. Deze 

leidingen bestaan uit in- of aaneen gepaste aardewerk buisjes. Het systeem zal 

uiteindelijk uitmonden op de om het vliegpark nieuw aangelegde ringsloot. Hier wordt 

een gemaal aan gebouwd dat het peil in de ringsloot op dezelfde hoogte dient te 

houden. De contour van de vindplaats bevindt zich binnen de ringsloot. Daarbinnen 

ligt de zone met gebouwen zoals respectievelijk twee en drie hangars, twee 

wachtgebouwen en een onderkomen. Eén van de wachtgebouwen, het onderkomen 

en het cluster van twee hangars liggen buiten de nu in ontmanteling zijnde zone. 

Binnen de vindplaats zijn de volgende sites te onderscheiden:

-  dicht gegooide vooroorlogse sloten: (Z1)

-  afwateringssystemen: (Z2)

-  hangars: (Z3)

Omvang
Vindplaats 23 heeft een grootte van ca 120 ha (binnen contour van de ringsloot en 

zone met gebouwen ten noorden daarvan)( Figuur 8.3). Voor onderhavig proefsleuven 

onderzoek is de contour om de hangars A1 t/m A3 van belang, dit is 150 x 65 m (Figuur 

8.4).

Vindplaats 24 Oorlogshandelingen Mei 1940

Aard
Gedurende de mobilisatie 1939-1940 is een verdediging voor het vliegveld ingericht. 

Langs de rand lagen binnen de ringsloot in totaal twaalf opstellingen ieder met twee 

lichte mitrailleurs M20 Lewis. In de noordwest en noordoosthoek was een opstelling 

met een zware mitrailleur, waarschijnlijk een M08 Schwarzlose. Hiervan is bekend dat 

Figuur 8.5 
Contouren vindplaats 24.
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de opstellingen ondiep waren vanwege het hoge grondwater. Ze zullen voornamelijk 

in de bouwvoor zijn ingegraven. De noordoost opstelling kan in of net naast het 

onderhavige onderzoeksveld (locatie A) hebben gelegen, direct ten oosten van hangar 

A1, Sporen van de aanvallende Duitse troepen zullen slechts ten dele in de bodem zijn 

ingegraven. Voor het ingraven van stellingen ontbrak de tijd. Er is wel geconstateerd 

dat een bomkrater is gebruikt voor de opstelling van een mitrailleur. Dit spoor is tijdens 

het OCE-onderzoek vergraven, na te zijn ingemeten.

Binnen de vindplaats is de volgende site te onderscheiden:

- sloot Z11: (site Z4)

Omvang
De sloot Z11 is ca. 2m breed net onder de bouwvoor. De diepte is niet exact bekend. De 

lengte evenmin, behalve dat in het zuiden een uiteinde is ingemeten tijdens het OCE. 

In sleuf 188 is de sloot eveneens net onder de bouwvoor gevonden. Hiermee is hij over 

minstens 40m lengte te volgen (Figuur 8.4).

Vindplaats 25 Flugplatz Katwijk

Aard
De Duitsers startten na hun overwinning met de afbouw van de vijf hangaars, waarvan 

één door eigen bommen beschadigd was op de vroege morgen van de 10e mei. 

Naast deze  gebouwen was er nog één ander stenen gebouw, een werkplaats annex 

garage. De drainage van het westelijke deel werd voltooid. Er werd verder afgezien 

van het vliegveld als grasvlakte in te richten. Er werden drie landingsbanen aangelegd, 

waarvoor er zand uit de Bollenstreek werd aangevoerd voor de grondverbetering. 

Hierop  werd in de lengte van de baan een houten vlonder op het gras gefixeerd. De 

Figuur 8.6 
Contouren vindplaats 25.
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uiteinden van de houten banen kregen een extra fundering in de vorm van gestort 

puin en een dek van in verband gelegde klinkers. Op en om het vliegveld lieten de 

Duitsers series van gebouwen plaatsen, die varieerden van bunkers, via scherfvrije 

opstelplaatsen voor vliegtuigen en munitie (Splitterboxen) tot onderkomens zoals 

barakken voor het personeel. Opmerkelijk is dat bij de laatste categorie direct 

van een gecamoufleerde opstelling is uitgegaan. Ogenschijnlijk werd langs de 

Wassenaarseweg van Katwijk a/d Rijn naar Wassenaar een lint van tuinderswoningen 

neergezet. In werkelijkheid waren dit de stenen Duitse barakken en wachtruimtes. 

Ook zijn er barakken gebouwd direct ten zuiden van Katwijk aan Zee. In hoeverre 

hier ook manschappen van het vliegveld waren ondergebracht of dat dit meer met 

de kustverdediging te maken had is niet bekend. Andere vormen van camouflage 

kwamen ook voor zoals hangende netten bij de opstel- en opslagplaatsen. Een 

opmerkelijke vorm werd gekozen om de opstelplaatsen en landingsbanen te 

maskeren: groen geverfde straatklinkers en snippers van houtwol werden op de 

houten banen uitgestrooid voor de suggestie van een egaal grasoppervlak. Rond 

oktober 1940 is het werk al zover gereed dat het als operationeel beschouwd wordt 

en er vliegtuigen kunnen starten en landen. De vliegtuigen werden op twee plaatsen 

verspreid opgesteld. In het noorden zeven grote en 18 kleinere opstelplaatsen. In het 

zuidoosten waren dat er respectievelijk zeven en 21. De grote shelters hadden een dak 

en camouflage, waarbij de kleinere alleen scherfwerende wallen en camouflagenetten 

hadden.

In 1942 zijn er opnieuw werkzaamheden op het vliegveld. Er wordt een antitankgracht 

rondom aangelegd. Dit werk is direct gekoppeld aan de grootscheepse aanleg van 

de Atlantikwall, waar het vliegveld bij Valkenburg dan integraal onderdeel van gaat 

uitmaken.

De brandstof voor de vliegtuigen wordt op veilige plaatsen opgeslagen. Er staan 

opslagtanks op de oostelijke grens, nabij de zuidoosthoek. Opvallend is dat hierbij in 

de buurt ook de opslag is van klein kaliber munitie voor o.a. de boordwapens van de 

vliegtuigen. en andere groep brandstoftanks staat bij de noordwesthoek. Mogelijk 

zijn er ingegraven tanks geweest ter hoogte van de ovale opstel- en taxiplaats 

tussen de twee groepen hangaars. Water is aangevoerd via leidingen en een enkele 

wateropslagplaats. Dat water zal o.a. gebruikt zijn door het brandwachtstation nabij 

de brandstofopslag in de noordwesthoek.

De bovengenoemde hangaars staan in twee groepen van respectievelijk drie en twee 

stuks. Ze worden omzoomd door bijna 2m hoge luchtdrukwerende wallen. Er is een 

uitgebreide camouflage aangebracht met behulp van netten. De vorm en locatie van 

de gebouwen is hiermee onzichtbaar gemaakt. In de buurt hiervan staat ook de garage 

en twee kleine schuren die door camouflage agrarisch gebruik suggereren. Ook aan de 

oostelijke flank van het vliegveld zou een garage zijn gebouwd.

In juli 1942 werden alle jachtvliegtuigen van Valkenburg weggehaald. Er is dan geen 

sprake meer van een constante bezetting met vliegtuigen. Dat wil echter niet zeggen 

dat het niet meer in gebruik is. Immers tot halverwege 1944 zijn Duitse toestellen 

waargenomen op vliegveld Valkenburg.

het ontmantelen is aangevangen op 19 september 1944. Wellicht is dit gebeurd 

onder invloed van de dan woedende strijd in het oosten en zuidoosten van Nederland 

in het kader van de operatie Market-Garden, waarbij luchtlandingstroepen zijn 

ingezet. Mogelijk is er op dat moment een angst dat dergelijke acties ook voor 

West-Nederland op touw zouden kunnen zijn gezet. Bij de ontmanteling wordt ook 

de waterhuishouding beïnvloed. Er worden geulen gegraven over het veld, dat zijn 

de banen waaruit de hoofdafvoerleidingen zijn opgegraven. Het water stroomt dan 
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Figuur 8.7 
Overzicht van sites Z5-Z8, Z12 en Z13 van 
vindplaats 25.
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vanuit het stelsel in deze nieuwe sloten. De openingen in het veld ontnemen ook 

de mogelijkheid om er te landen. Het veld is ook overspannen met kabels en er zijn 

palen gesteld om het landen van (zweef)vliegtuigen te voorkomen. De landingsbanen 

vertonen onderbrekingen ter hoogte van de sloten. Ook de baan zelf is deels 

opgebroken of van stapels boomstammen voorzien om doorgang te belemmeren. Er is 

gesuggereerd dat ook kabels over de landingsbanen zijn gespannen.

De gebouwen moeten er ook aan geloven. Alle hangaars worden ontmanteld. Er is in 

het begin van 1945 nog slechts een enkele Duitser op het veld als bewaker aanwezig.

Binnen de vindplaats zijn de volgende sites te onderscheiden:

-  kuil met MG15 magazijnen: (Z5)

-  betonnen fundering Splitterbox: (Z6)

-  betonnen vloer bunker: (Z7)

-  loopgraaf: (Z8)

-  ontmantelingssleuven (Z13)

-  bluswaterbekken (Z12; zie Koude Oorlog)

Omvang
Vindplaats 25 omvat het vliegveld zoals dat door de Duitser in gebruik was (omvang 

circa 135 ha;Figuur 8.6). Het vliegveld wordt iets vergroot ten opzichte van de 

voorgaande periode, bovendien zijn er bouwwerken verrezen langs de toegangsweg 

en de Wassenaarseweg. De maten van de afzonderlijke sites zijn: kuil van 1m2, de 

Splitterbozen zijn er globaal in twee variaties, waarbij in locatie A alleen de kleinere 

variant voorkomt van 20 x 13 m. De bunkervloer is reeds uitgenomen. De loopgraaf is 

ca. 1 m breed en is te volgen over een lengte van 165 m (Figuur 8.7).

Figuur 8.8 
Contouren vindplaats 26
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Vindplaats 26 Brits 1945-1946

Aard
Direct na de bevrijding komt vliegbasis Valkenburg onder Brits bewind, en krijgt de 

naam B93. Ze gingen voortvarend te werk, en hadden na een week tijd al weer een 

bruikbaar vliegveld. Ze legden de hoofdafvoerleidingen terug in hun sleuven en sloten 

ze aan op de secundaire leidingen. Ook de zuidwesthoek die eerder alleen geëgaliseerd 

was, werd nu ook gedraineerd. Deze hoek is echter niet voorzien van grondverbetering 

door inbrengen van zand. De noodzaak voor dergelijke maatregelen was er ook minder 

door de met de Geallieerde meegekomen techniek van oppervlakteversteviging door 

middel van zogenaamde PSP-platen, ofwel Pierced Steel Planking. Met dit makkelijk 

legbare en in elkaar te haken systeem zijn grote oppervlakken bruikbaar terrein te 

maken, wat sterk genoeg is om relatief zware objecten te kunnen dragen. Twee start- 

en landingsbanen, met de nummers 16-34 en 03-21 worden met deze platen uitgerust. 

De door de Duitsers aangelegde obstructiesloten zouden zijn gedicht met bouwpuin 

afkomstig uit het verwoeste Valkenburg.

Van de vijf vooroorlogse gebouwen zou er slechts één overblijven. De bruikbare resten 

van deze gebouwen zijn tezamen genomen om één gebouw te herstellen. Verdere 

nieuwbouw had geen prioriteit voor de Britten. Daarvoor moesten de nu herstelde 

resten en nog staande Duitse gebouwen voldoende kunnen dienen.

Binnen de vindplaats is de volgende site te onderscheiden:

-  kuil met kachel e.a. afval: (Z9)

Omvang
Vindplaats 26 omvat het vliegveld zoals dat door de Engelsen in gebruik is geweest 

(omvang circa 135 ha;Figuur 8.8). De kuil heeft een lengte van ca 1,50 m. Hoe breed de 

kuil is, is nog ongewis (Figuur 8.9).

Vindplaats 27 Onbekende periode

Aard
Van enkele sporen is niet duidelijk uit welke periode ze exact dateren. Dat kan de Britse 

periode zijn geweest of de daar kort op volgende periode van de Marine Luchtvaart 

Dienst (MLD) en de Koude Oorlog.

Binnen de vindplaats zijn de volgende sites te onderscheiden:

- bakstenen pad op PSP platen: (Z10)

- betonnen piramidevormige constructie: (Z11)

Omvang
De breedte van het klinkerpad is 6 m. De lengte is onbekend. De piramidevormige 

betonnen fundering heeft een lengte van minstens 5 m.
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Figuur 8.9 
Vindplaatsen 26 en 27 met sites Z9-Z12.
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Vindplaats 28 Koude Oorlog

Aard
Begin jaren ’50 worden de oude start- en landingsbanen vervangen voor twee nieuwe 

betonbanen. Deze banen 16-34 en 05-23 zijn naast steviger ook langer in aanleg. Het is 

daarmee mogelijk dat een hele range van toestellen kan starten en landen, waaronder 

straaljagers. De oriëntatie van de banen wordt ook aangepast naar de nieuwe wensen. 

Voor de zichtbaarheid van de banen worden zowel buiten als binnen het vliegveld 

series van lampen op betonnen sokkels aangelegd. De Duitse tankgracht aan de 

westzijde van het vliegveld moet deels worden gedempt.

Aan de noordzijde van het vliegveld verrijzen een nieuwe serie van gebouwen, 

waaronder hangaars, werkplaatsen en magazijnen. Tevens wordt er een nieuwe serie 

van verstevigde opstelplaatsen voor de vliegtuigen aangelegd. Ten behoeve van het 

testen van het boordgeschut wordt bij de D-poort een schietstand aangelegd met 

een opgeworpen heuvel die als kogelvanger dient. De door de Britten aangelegde 

houten keet op de Duitse bunker wordt vervangen door een stalen constructie 

waarop een koepel staat. De hogere positie hierin geeft betere mogelijkheden voor 

de waarnemingen van het vliegverkeer. Aan de oostkant van het vliegveld wordt een 

ondergronds brandstofreservoir gebouwd.

Van de bovengenoemde nieuwbouw uit de jaren ’50 en ’60 wordt in januari 1981 alleen 

de stalen constructie op de bunker aangepakt. Deze wordt gesloot en een nieuwe 

verkeerstoren zal verrijzen aan de zuidzijde van het vliegveld, naast het pompgemaal 

van de draineerinstallatie. In het jaar daarvoor worden drie Duitse bunkers op het 

vliegveld gesloopt. Tevens is er melding van het slopen van twee bunkers aan de 

Voorschoterweg. 

Figuur 8.10 
Contouren vindplaats 28.
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De veelheid van typen vliegtuigen op Valkenburg hield in dat er ruime 

opslagmogelijkheden nodig waren om de soms zeer verschillende onderdelen  en 

munitie op te kunnen slaan. Dit verklaart de hiertoe gebouwde capaciteit in vele 

opslagloodsen. Met name in de jaren ’80 worden deze aangepakt, samen met het 

verbeteren van het verharde dek van de banen en opstelplaatsen.

Binnen de vindplaats is de volgende site te onderscheiden:

- afvalkuil: (Z12)

Omvang
De afvalkuil is gedurende de Duitse bezetting aangelegd, waarschijnlijk als 

opvangbekken voor bluswater. De nabijgelegen hangars en vooral de brandstofopslag 

zijn hiermee extra beschermd. Na de oorlog wordt de depressie in het landschap 

gevuld met afval. De maten van het bekken zijn 30 x 40 m (Figuur 8.9).

8.3.2 Waardering per vindplaats

Objecten uit de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) zijn de laatste decennia steeds 

meer in de belangstelling gekomen en hebben een waarde toegekend gekregen als 

historisch belangwekkende zaken. In de periode daarvoor werden dit soort objecten 

‘als ze in de weg stonden’ veelal gesloopt of onzichtbaar gemaakt. Het beladen 

verleden, de connectie met de bezetter zal hierbij hebben meegespeeld. Tegenwoordig 

is de attitude anders, en heeft het in Zuid-Holland zelfs geleid tot het opnemen van de 

Atlantikwall in de reeks van de zogenaamde Erfgoedlijnen van de provincie.

 

De criteria voor het bepalen van de behoudenswaardigheid zijn gelijk aan die bij het 

archeologisch onderzoek van de OCE begeleidingen op het voormalig vliegkamp 

Valkenburg, zoals geformuleerd in Bosman 2011a. Voornaamste criterium is de 

potentie tot beantwoorden van de onderzoeksvragen. Hierdoor is de fysieke conditie 

van de objecten minder een selectiecriterium. Het criterium zeldzaamheid als 

onderdeel van de inhoudelijke criteria speelt wel een belangrijke rol. Vanwege het 

vergelijkbare karakter is hier dezelfde set onderzoeksvragen als in Bosman 2016 ook 

aangewend.

Voor het verder beschrijven en uitwerken is er een waardering opgesteld op basis 

van de uit het veld gegenereerde gegevens en de uitwerking van de spoorgegevens 

en vondsten. Op basis hiervan worden sporen geklasseerd als wel of niet 

behoudenswaardig. De waardering wordt gemeten aan de hand van de criteria fysieke 

kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en belevingswaarde. Deze zijn ieder voor zich te 

verdelen in sub criteria: 

Fysieke kwaliteit: Gaafheid en Conservering;

Inhoudelijke kwaliteit:  Zeldzaamheid, Informatiewaarde, Ensemblewaarde, 

Representativiteit; 

Beleving: Schoonheid en Herinneringswaarde. 

Alleen het laatste criterium is vrijwel niet te meten. Belevingswaarde schoonheid is ‘in 

the eye of the beholder’. Liefhebbers van modern oorlogserfgoed zien hier een ultiem 

object in, daar waar de leek een rijtje bakstenen of een deels kapotte betonnen plaat 

of muur ziet. Er is uitleg nodig om de schoonheid te waarderen, waarbij input van met 

name de inhoudelijke kwaliteit van belang is. De herinneringswaarde scoort hier als 

object dat onmiskenbaar is gelinkt aan de Tweede Wereldoorlog wel hoog. Oordeel op 

belevingswaarde is daarmee vrijwel altijd hoog, en vertroebelt daarmee een objectief 

oordeel. De focus hieronder ligt daarom vooral op de fysieke en inhoudelijke criteria.
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De uitslag is: 

De vindplaatsen 23 (aanleg Vliegpark), 24 (meidagen 1940), 25 (Flugplatz Katwijk), 

26 (Britse airfield B93), 27 (onbekende periode) en 28 (Koude Oorlog) zijn in omvang 

groter dan het hier tijdens onderhavig proefsleuvenonderzoek aangesneden deel. 

Ze bevatten ieder voor zich behoudenswaardige elementen. Een deel hiervan is bij 

het proefsleuvenonderzoek aangesneden en kan dienen tot het vormen van een 

waarderingsoordeel dat geëxtrapoleerd kan worden naar de nabij en iets verder 

omgeving binnen de vindplaats. Kans is dat in de overige delen van de vindplaats 

spoorvormen van nog niet eerder gevonden typen worden aangetroffen, of meer 

sporen van wel beschreven typen. Voor beide geldt dat archeologische begeleiding 

wordt aanbevolen. Deze begeleiding kan in de vorm zijn van een begeleiding van civiel 

graafwerk tot en met definitief opgraven. Per locatie zal bepaald moeten worden 

welke vorm van onderzoek wordt aangehouden.  

Vindplaats 23 Aanleg Vliegpark
-  dicht gegooide vooroorlogse sloten: niet behoudenswaardig (Z1)

 De fysieke staat van de sloten is goed, de informatiewaarde is er vooral ten 

aanzien van het in de sloot geworpen afval, dat van vóór de aanleg van het 

vliegveld dateert. De sloten zijn met schoon (duin)zand opgevuld. Bezien vanuit de 

waardering van modern oorlogserfgoed is deze categorie niet behoudenswaardig.

-  afwateringssystemen: niet behoudenswaardig (Z2)

 De fysieke staat van de afwateringssystemen in aardewerken buizen en betonnen 

bakken is goed tot zeer goed. Een deel van deze constructies functioneert nog 

steeds. Door het OCE en tijdens het archeologisch onderzoek zijn opgegraven 

delen van de aardewerken buizen niet behouden. De leidingen liggen op 

regelmatige afstand van elkaar dat correspondeert met het beeld van de 

luchtfoto’s uit de periode van de aanleg van het vliegveld. De informatiewaarde is 

daarmee niet hoog.

-  hangars: behoudenswaardig (Z3)

 De fysieke staat van de hangarfunderingen is zeer goed. Diverse bouwelementen 

en fasering in de bouw zijn aan de sporen te ontleden. De informatiewaarde is 

zeer hoog aangezien het hier, zoals boven beargumenteerd, extreem zeldzame 

objecten betreft. De sporen bieden potentieel inzicht in de periode van bouw, het 

gebruik tijdens WO2 en de sloop aan het eind van WO2. Nadere uitwerking zie 

hieronder.

Vindplaats 24 Oorlogshandelingen Mei 1940
-  sloot Z11: behoudenswaardig (Z4)

 De fysieke staat van de sloot en de vondsten daarin is door de relatief hoge 

grondwaterstand excellent.  De informatiewaarde is zeer hoog aangezien hier 

een tijdscapsule ligt ten aanzien van de strijd in de meidagen van 1940. Er heeft 

uitdrukkelijk geen palimpsest plaatsgevonden. In het spoor komt divers militair 

materiaal van beide strijdende partijen voor, zowel uitrusting als munitie. Nadere 

uitwerking van dit spoor zie hieronder. De potentie van sloten als vang van 

archeologisch vondstmateriaal is aangetoond met deze vondst en de tijdens 

het OCE gevonden dumpplaats van twee Nederlandse Hembrug M95 geweren 

en een officiersklewang. Met name de ringsloot om het Nederlandse vliegveld 

kan vondsten uit de meidagen van 1940 bevatten. Archeologische begeleiding is 

daarmee aanbevolen indien deze sloten worden aangesneden bij de ontwikkeling 

van het plangebied.
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Vindplaats 25 Flugplatz Katwijk
-  kuil met MG15 magazijnen: behoudenswaardig (Z5)

 Ook al laat de fysieke staat van het spoor en de vondsten daarin te wensen over, de 

informatiewaarde is hoog ten aanzien van onderzoeksvragen met betrekking tot 

de strijd in mei 1940 en het gebruik van het vliegveld gedurende de bezettingstijd.

 Mogelijk komen er meer van dergelijke kuilen voor op het vliegveld of de randzone 

hiervan. Bij ontwikkeling van het plangebied is het aanbevolen hier rekening mee 

te houden en hiertoe wordt archeologische begeleiding aanbevolen in zones waar 

dergelijke Duitse (afval)kuilen verwacht worden.

-  betonnen fundering Splitterbox: behoudenswaardig (Z6)

 De fysieke conditie van de betonnen fundering is optimaal, doordat delen van 

camouflage ook behouden zijn gebleven. De informatiewaarde is hoog ten aanzien 

van het gebruik van dit soort constructies op het vliegveld gedurende de bezet-

tingsperiode.

 De hier beschreven Splitterbox is de enige die tijdens het proefsleuvenonderzoek is 

aangesneden. De waardering en het advies is te extrapoleren naar de vergelijkbare 

sporen zoals zichtbaar op luchtfoto’’s van het vliegveld tijdens WO2. Het is 

aanbevolen om archeologisch te begeleiden op die plaatsen waar de Splitterbozen 

hebben gestaan.

-  betonnen vloer bunker: behoudenswaardig, maar inmiddels volledig 

gedocumenteerd en daarmee niet behoudenswaardig (Z7)

 De bunker is inmiddels gesloopt na uitvoerige documentatie. Maar elders op het 

vliegveld staan nog meer gelijkaardige bunkers of is een fundering hiervan nog in 

de bodem aanwezig. Bij een verwachting op het aantreffen hiervan op basis van 

luchtfotogegevens is het aanbevolen om archeologische begeleiding uit te voeren.

-  loopgraaf: behoudenswaardig (Z8)

 De loopgraaf is in zeer goede fysieke staat, waarbij niet alleen het ingegraven 

spoor maar ook resten van de wandbeschoeiing en camouflage behouden zijn. De 

informatiewaarde is hoog ten aanzien van vragen naar het gebruik van dit deel van 

het vliegveld tijdens de bezettingstijd (de zone van vermoede brandstofopslag). 

Verder op het vliegveld komen meer loopgraven voor. Ook hiervoor geldt dat 

aanbevolen wordt archeologisch te begeleiden op die locaties.

Vindplaats 26 Brits 1945-1946
-  kuil met kachel e.a. afval: behoudenswaardig (Z9)

 De fysieke conditie van het spoor en de vondsten daarin is goed tot zeer goed. 

Het betreft voor een deel verbrande resten, maar ook hout (triplex) is onverbrand 

bewaard gebleven. Qua informatiewaarde scoort het hoog aangezien het één van 

de weinige sporen is die de korte gebruiksperiode van de Britse RAF te Valkenburg 

(1945-1946) kan illustreren. De informatiewaarde ligt vooral in het potentiele 

inzicht in de gebruikte materialen in het bevrijde Nederland. Een deel van de 

vondsten is typisch kantine- of mess gerelateerd, andere duiden meer op de 

aanwezigheid van noodrantsoenen.

Vindplaats 27 Onbekende periode
-  bakstenen pad op PSP platen: behoudenswaardig (Z10)

 De fysieke conditie van het baksteen en ijzer is goed tot zeer goed. Op de 

vliegbasis is vrijwel overal het PSP dek verwijderd. De informatiewaarde is hierdoor 

door de relatieve zeldzaamheid ingegeven.

-  betonnen piramidevormige constructie: behoudenswaardig (Z11)

 De fysieke conditie van de betonnen constructie is optimaal, al is de top 
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beschadigd. De informatiewaarde is hoog, ook al is vooralsnog niet duidelijk waar 

de constructie voor heeft gediend of wanneer deze is aangelegd.

Vindplaats 28 Koude Oorlog
-  afvalkuil: behoudenswaardig (Z12)

 De fysieke conditie van het in de diepe kuil gegooide materiaal is goed tot zeer 

goed. Naast kunststof, glas en metaal is ook organisch materiaal zoals hout 

behouden gebleven. De informatiewaarde is hoog aangezien het een inkijk geeft 

op het gebruik van het Marinevliegkamp gedurende de periode van de Koude 

Oorlog. Met name vondsten zowel van militaire als civiele aard uit de periode 

tussen de jaren ’60 en ’80 komen voor. De vondsten geven een beeld van het 

militaire leven in de nabijheid van de hangars. Een deel van de vondsten is 

afkomstig uit de kantine of mess, een ander deel uit de werkplaats of hangar waar 

vliegtuigen zijn gerepareerd of onderhouden. Verschillende objecten zijn mogelijk 

tot type, en mogelijk individuele toestellen te herleiden.

 Bij de ontwikkeling van het plangebied kunnen nog sporen zoals ingegraven 

kuilen voorkomen, voor zover daar geen ferro-metaal in gedumpt is. Bij aantreffen 

hiervan is archeologische begeleiding aanbevolen. Sporen die geen informatie-

waarde hebben zoals riolering, bekabeling e.d. zijn niet van archeologisch belang.

 Als voorbeeld hieronder de conclusie met betrekking tot de behoudenswaardig-

heid van de Duitse bunkervloer en daarna de Nederlandse hangars en de sloot Z11 

(tevens spoor 126 in werkput 188).  

Site Z7 De Duitse bunker
Met betrekking tot de fysieke kwaliteiten kan gesteld dat de gaafheid niet optimaal 

is. Behalve de vloerplaat en een klein deel van het opgaande muurwerk ontbreekt 

het grootste deel van de bunker. Niet alleen de oudtijdse sloop heeft zijn sporen 

achtergelaten, maar ook de meer recente aanleg van een PVC drainagebuis. De 

bakstenen en het beton van de vloer zijn redelijk geconserveerd. De bakstenen 

kruimelen niet. Wel laat het pleisterwerk van de muur los. Het oordeel op beide fysieke 

kwaliteit criteria is laag en matig.

De inhoudelijke kwaliteit scoort niet optimaal. De zeldzaamheid is laag aangezien 

er meer bunkers die qua bouwtype op deze lijken nog op Valkenburg vrijwel volledig 

intact staan. Alleen een compleet intacte en origineel gemaskeerde bunker is een 

unicum, en zou daarmee het behouden waard zijn. De informatiewaarde is matig 

aangezien deze nu al grotendeels is gedocumenteerd tijdens het onderzoek. De 

ensemblewaarde is hoog door de nabijheid van andere Duitse objecten die voor het 

gebruik en ter verdediging van het vliegveld zijn gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn de 

loopgraaf en de brandstofsectie ten noorden van de bunker en de opstellingen en de 

banen ten zuiden er van. De representativiteit is laag, mede door de fysieke conditie. 

Het oordeel is dat op de inhoudelijke criteria vooral laag gescoord wordt, en slechts in 

twee gevallen respectievelijk matig en hoog.

Het eindoordeel is dat deze bunker van Valkenburg ZH niet behoudenswaardig is. Bij 

verdere ontwikkelingen in het plangebied kunnen de bunkerresten verwijderd worden. 

Er kan maar hoeft geen rekening mee gehouden te worden in het ontwerp, tenzij het 

Duitse vliegveld daar wel een rol in speelt.

Dit oordeel geldt alleen voor de specifieke bunker van site Z7. Binnen vindplaats 

25 (Flugplatz Katwijk) zijn meer bunkers gebouwd, deels van dezelfde bouwaard. 
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Deze zijn niet bij voorbaat ‘niet behoudenswaardig’. Dit zal per object bepaald 

moeten worden. Geadviseerd wordt om op plaatsen waar bunkers verwacht worden, 

bijvoorbeeld op basis van luchtfotogegevens, archeologische begeleiding toe te 

passen. 

Site Z3 De hangars
Van de fysieke kwaliteiten is de gaafheid goed, ook al resteert alleen de fundering. 

Er zijn enkele sporen van opgaand werk in beton. Er zijn restanten van zijruimten en 

rond de hangars waren ten tijde van het IVO-p nog aan- en afvoerleidingen intact. Het 

oordeel op beide fysieke kwaliteit criteria is matig tot hoog.

De inhoudelijke kwaliteit scoort zeer hoog. De zeldzaamheid is hoog aangezien er 

in Nederland niet veel gebouwen zijn neergezet die qua bouwtype op deze lijken. 

Vrijwel nergens, met uitzondering van Soesterberg is een intact exemplaar nog 

aanwezig en voor de funderingen van de andere (zoals Bergen, Schiphol, Waalhaven 

en De Mok) is maar de vraag of ze zoals in Valkenburg nog vrijwel volledig intact zijn. 

De informatiewaarde is hoog aangezien de drie gebouwen niet meer overbouwd 

zijn nadien, behalve door een afdekking van zand en asfaltdek. Ze zijn geheel 

beschikbaar voor onderzoek. De ensemblewaarde is hoog door de relatie tussen de 

drie afzonderlijke hangars en andere inrichtingen op vliegpark Valkenburg. Naast het 

Nederlandse gebruik is er de ensemble met de Duitse inrichting van het terrein. De 

representativiteit is hoog. Het oordeel is dat op de inhoudelijke criteria vooral hoog 

gescoord wordt.

Het eindoordeel is dat deze hangars van Valkenburg ZH behoudenswaardig zijn.

Site Z4 Sloot mei 1940 49

Van de fysieke kwaliteiten is de gaafheid goed, ook al resteert alleen de sloot en de 

vulling daarin. Van belang hierbij is vooral de fysieke toestand van het vondstmateriaal. 

Deze is optimaal, zo is zelfs papier, hout en leer bewaard gebleven. Het oordeel op 

beide fysieke kwaliteit criteria is hoog.

De inhoudelijke kwaliteit scoort zeer hoog. De zeldzaamheid is hoog aangezien er in 

Nederland vrijwel geen contexten zijn waarin geen vermenging van jonger materiaal 

heeft plaatsgevonden (palimpsest). Het is als een tijdscapsule te beschouwen. De 

informatiewaarde is hoog aangezien het een indringend beeld geeft van de strijd 

tijdens de meidagen van 1940. De ensemblewaarde is hoog door de relatie met andere 

(overigens zeldzame) sporen van strijd op vliegpark Valkenburg. Naast het Nederlandse 

materiaal is er de ensemble met de Duitse objecten. De representativiteit is hoog, 

zeker wat betreft het getoonde ensemble. Het oordeel is dat op de inhoudelijke 

criteria vooral hoog gescoord wordt.

Het eindoordeel is dat deze sloot spoor 126 (Z11) van Valkenburg ZH 

behoudenswaardig is. Echter de potentiële aanwezigheid van CE in het spoor 

noopt op een aanpak die niet met behoud in situ te verenigen is. De degradatie van 

het fragiele vondstmateriaal zoals papier is een andere reden om het spoor zo snel 

als mogelijk te onderzoeken. Het spoor is op drie punten aangesneden, het nog in 

situ liggende deel hiertussen en eventuele voortzetting in noordelijke richting zal 

49  Hier zijn niet alleen de gegevens uit onderhavig IVO-p meegewogen maar tevens zijn de 
bevindingen van de waarnemingen en het uitzeven van de stort in Z11 opgenomen in het 
oordeel.
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archeologisch onderzocht moeten worden.

Er is een mogelijkheid dat andere watergangen zoals de ringsloot om het vliegkamp 

aangelegd in 1939-1940 ook vondsten bevat die na de meidagen van 1940 hier 

gedumpt zijn. Dit kan of door de gecapituleerde Nederlandse troepen of kort na de 

meidagen bij het opschonen van het gevechtsveld. Beide verschijningsvormen zijn van 

belang om archeologisch begeleid te worden. Bij vergraven van dit type spoor zal voor 

de nieuwe inrichting van het plangebied archeologische begeleiding plaats moeten 

vinden. 
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Conclusie en advies

9.1 Conclusie

In het onderzoeksgebied loopt van zuid naar noordoost een strook met geul- en 

oeverafzettingen. De geulafzettingen blijken voor het grootste deel afkomstig uit de 

dekafzettingen. Vermoedelijk betreft het een reactivering van de kreekgeul die hier 

oorspronkelijk vanuit het zuiden het onderzoeksgebied in liep.  De reactivering was 

dermate fors dat op een smalle strook de verlande kreekgeul volledig is opgeruimd. 

Daarnaast is ook een deel van de kreekoever opgeruimd. Ten oosten van de geul- 

en kreekafzettingen ligt een uitgebreid komgebied van het kwelderlandschap. Het 

kwelderlandschap is afgedekt door een dun pakket  dekafzettingen. Tijdens de 

vorming van dit deklandschap is de een oude kreekgeul zoals gezegd gereactiveerd.  

Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied locatie A vier 

bewonings- en gebruiksfasen heeft gekend: vroege ijzertijd, late ijzertijd-

middeleeuwen, late middeleeuwen-Nieuwe tijd (voor 1939) en de militaire gebruiksfase 

vanaf 1919).  Op basis van de verspreiding van de sporen en vondsten zijn voor de 

perioden vroege ijzertijd en late middeleeuwen- Nieuwe tijd (voor 1939)  twee sites 

gedefinieerd. Site 31, nederzettingsafval uit de vroege ijzertijd, is tot vindplaats 

2-noord gerekend. Site 32, een mogelijk boerenerf uit de 18e en/of 19e eeuw,  is een 

individuele vindplaats geworden (vindplaats 22). 

De periode late ijzertijd-middeleeuwen wordt vertegenwoordigd door enkele 

verspreid gelegen greppels die getuigen van een zeer extensief gebruik van het 

onderzoeksgebied. Om die reden zijn voor deze periode geen sites of vindplaatsen 

gedefinieerd.

De militaire fase van locatie A heeft 12 sites opgeleverd die tot zes vindplaatsen 

zijn gerekend (vindplaatsen 23 – 28). Deze vindplaatsen vertegenwoordigen de 

opeenvolgend gebruiksfasen van het vliegveld:

-  Vindplaats 23 Aanleg Vliegpark

-  Vindplaats 24 Oorlogshandelingen Mei 1940

-  Vindplaats 25 Flugplatz Katwijk

-  Vindplaats 26 Brits 1945-1946

-  Vindplaats 27 Onbekende periode

-  Vindplaats 28 Koude Oorlog

De waardering van de verschillende vindplaatsen conform de KNA 4.0 leidt tot de 

volgende uitslag:

Vindplaats 2-noord nederzettingsareaal vroege ijzertijd: behoudenswaardig (X31)

Vindplaats 22 boerenerf Nieuwe tijd: behoudenswaardig (X32)

Vindplaats 23 Aanleg Vliegpark

-  dicht gegooide vooroorlogse sloten: niet-behoudenswaardig (Z1)

-  afwateringssystemen: niet behoudenswaardig (Z2)

-  hangars: behoudenswaardig (Z3)

9
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Vindplaats 24 Oorlogshandelingen Mei 1940

-  sloot Z11: behoudenswaardig (Z4)

Vindplaats 25 Flugplatz Katwijk

-  kuil met MG15 magazijnen: behoudenswaardig (Z5)

-  betonnen fundering Splitterbox: behoudenswaardig (Z6)

-  betonnen vloer bunker: behoudenswaardig, maar inmiddels volledig 

gedocumenteerd en daarmee niet behoudenswaardig (Z7)

-  loopgraaf: behoudenswaardig (Z8)

-  ontmantelingssleuven: niet- behoudenswaardig (Z13)

Vindplaats 26 Brits 1945-1946

-  kuil met kachel e.a. afval: behoudenswaardig (Z9)

Vindplaats 27 Onbekende periode

-  bakstenen pad op PSP platen: behoudenswaardig (Z10)

-  betonnen piramidevormige constructie: behoudenswaardig (Z11)

Vindplaats 28 Koude Oorlog

-  afvalkuil: behoudenswaardig (Z12)

9.2 Advies

Het proefsleuvenonderzoek heeft 14 sites opgeleverd. Geconcludeerd is dat 12  sites 

behoudenswaardig zijn.

Aanbevolen wordt:

- De behoudenswaardige site X31 toe te voegen aan het noordelijke deel van 

vindplaats 2, onder een gelijk regiem te beschermen (ex-situ behoud)en de 

begrenzing van deze vindplaats aan te passen. 

- De behoudenswaardige site  X32 als (onderdeel van) vindplaats 22 in situ of ex situ 

te beschermen,

- De behoudenswaardige sites uit de militaire fase van het vliegveld als onderdeel 

van vindplaatsen 23-28  in-situ of ex-situ te beschermen: vindplaats 23 (Z3), 

vindplaats 24 (Z4), vindplaats 25 (Z5, Z7, Z8), vindplaats 26 (Z9), vindplaats 27 (Z10, 

Z11) en vindplaats 28 (Z12). De verwoorde waardering kan geëxtrapoleerd worden 

naar identieke of vergelijkbare sporen binnen dezelfde vindplaatsen.

- Sites Z2 en Z7 en de zones zonder behoudenswaardige archeologische resten vrij te 

geven. 

9.3 Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen:

1.  Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?

In totaal zijn 113 sporen aangetroffen. De sporen zijn gekoppeld aan het kwelder-

krekenlandschap en de dekafzettingen. De sporen van het kwelder-krekenlandschap 

dateren uit de ijzertijd. De sporen van het deklandschap zijn afkomstig uit drie 

perioden: de ijzertijd , late ijzertijd- Nieuw tijd (voor 1938) en uit de militaire periode 

van het onderzoeksgebied (1939 tot heden). Binnen laatstgenoemde periode is 

nog een onderscheid gemaakt tussen de Tweede wereldoorlog en de naoorlogse 

gebruiksperiode (grotendeels de Koude oorlog omvattend).



Nieuw-ValkeNburg    121

2.  Indien het onderzoek in bepaalde zones geen archeologische resten of beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke 

verklaring is hiervoor dan te geven?

Zie vraag 17.

3. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich archeologische resten of waar zijn 

deze te verwachten?

De aangetroffen  archeologische sporen zijn gekoppeld aan het kwelder-krekenland-

schap en de dekafzettingen.

4.  Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten (sporen, 

structuren en vondsten)?

Vindplaats 2/site X31: zie vraag 24. 

Vindplaats 22 is gerelateerd aan de bovenzijde van de dekafzettingen. De top van 

de dekzafzettingen zijn verstoord en opgenomen in de oude bouwvoor. Desondanks 

wijzen de vele grondsporen nog op een redelijke gaafheid van de vindplaats. Vanwege 

de aangetroffen houten palen en staken lijkt sprake van goede conserveringstoestand 

van de vindplaats.  

5. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen vindplaatsen aparte 

sites onderscheiden worden. Zo ja, op welke gronden? Welke criteria worden 

gehanteerd om dit onderscheid te maken?

Op basis van de verspreiding van de sporen en vondsten zijn voor de perioden vroege 

ijzertijd en late middeleeuwen- Nieuwe tijd (voor 1939)  twee sites gedefinieerd. Site 

31, nederzettingsafval uit de vroege ijzertijd, is tot vindplaats 2 gerekend. Site 32, een 

mogelijk boerenerf uit de 18e en/of 19e eeuw,  is een individuele vindplaats geworden 

(vindplaats 22). De periode ijzertijd-middeleeuwen wordt ook  vertegenwoordigd 

door enkele verspreid gelegen greppels en staken die getuigen van een zeer extensief 

gebruik van het onderzoeksgebied die niet tot  vindplaatsen zijn gerekend.

De militaire gebruiksfase van locatie A heeft resten opgeleverd die tot zes vindplaatsen 

zijn gerekend (vindplaatsen 23 – 28). 

- Vindplaats 23 Aanleg Vliegpark:  dicht gegooide vooroorlogse sloten (Z1); afwate-

ringssystemen (Z2);  hangars: (Z3).

- Vindplaats 24 Oorlogshandelingen Mei 1940:  sloot Z11 (Z4).

- Vindplaats 25 Flugplatz Katwijk: kuil met MG15 magazijnen (Z5); betonnen 

fundering Splitterbox (Z6); 

- betonnen vloer bunker: (Z7); loopgraaf: (Z8).

-  ontmantelingssleuven (Z13)

- Vindplaats 26 Brits 1945-1946: kuil met kachel e.a. afval: (Z9).

- Vindplaats 27 Onbekende periode: bakstenen pad op PSP platen: (Z10); betonnen 

piramidevormige constructie: (Z11).

- Vindplaats 28 Koude Oorlog: afvalkuil: (Z12).

6. Wat is de begrenzing en de ruimtelijke spreiding, zowel in horizontale als verticale 

zin, van de vindplaatsen en sites, sporenzones of vondststrooiingen en wat is de 

onderlinge samenhang?

Site 31/vindplaats 2 is gekoppeld aan de top van het kwelder-krekenlandschap (vanaf 

0,5 m –NAP).

De verspreiding van de nederzettingsresten beperkt zich tot de hier gelegen 

kreekoever en het aangrenzende restant van de kreekgeul. Ten zuiden van site X31 zijn 
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verspreid in het onderzoeksgebied slechts enkele greppels aangetroffen die niet scherp 

zijn te dateren, maar ergens in de ijzertijd moeten zijn aangelegd. Nederzettingsresten 

zijn hier niet aangetroffen. Mogelijk zijn deze delen van het onderzoeksgebied in de 

late prehistorie hooguit extensief door de mens benut. Het hier vrijwel ontbreken 

van laatprehistorische vondsten  is hier een tweede aanwijzing voor. Het ontbreken 

van laatprehistorische resten in het centrale en zuidelijke deel van locatie A kan ook 

veroorzaakt zijn door de erosieve werking van de dekgeul die grote delen van de 

kreekoevers lijkt te hebben opgeruimd.

 Op grond van het bovenstaande stellen wij voor het noordelijk deel van vindplaats 

2 te beperken tot de verspreiding van de kreekrug en het aangrenzende restant van 

de kreekgeul. De westelijke begrenzing wordt gevormd door insteek van de dekgeul. 

Aan de noord- en oostzijde valt de begrenzing samen met de verspreiding van de 

kwelderoever (inclusief bufferzone van 50 m voor off-site sporen). In zuidelijke richting 

ligt de grens ten noorden van sleuf 186; zuidelijker zijn geen nederzettingsresten meer 

aangetroffen.

Site 32/vindplaats 22 is gekoppeld aan de top van de dekzafzettingen (vanaf 0,1 m –

NAP). Voorgesteld wordt om van site X32 een individuele vindplaats te maken en voor 

de begrenzing van vindplaats 22 uit te gaan van een cirkel met de een doorsnede van 

50 m waarbinnen structuur 6 en het omgreppelde terrein liggen. 

7.  Wat is per archeologische vindplaats/site in het onderzoeksgebied:

 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing;

 b. de geologische en/of bodemkundige eenheid;

 c. de omvang (inclusief verticale dimensies);

 d. aard / complextype / functie;

 e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia);

 f. de vondst- en spoordichtheid;

 g. de stratigrafie;

 h. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie.

Zie vragen 1-6.

8. Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van wegen, 

percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, etc.?

De periode ijzertijd-middeleeuwen wordt ook  vertegenwoordigd door enkele verspreid 

gelegen greppels en staken die getuigen van een zeer extensief gebruik van het onder-

zoeksgebied die niet tot  vindplaatsen zijn gerekend. In de Nieuwe tijd kent het onder-

zoeksgebied grotendeels een agrarisch gebruik (perceleringssloten),

9. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit 

blijkt dat en welke kenmerken hebben deze?

Het onderzoek heeft op dit punt geen informatie opgeleverd.

10. Welke verbanden zijn er te leggen tussen de nieuw aangetroffen archeologische 

vindplaatsen en de archeologische vindplaatsen uit de naastgelegen terreindelen 

die in 2009/2011 zijn onderzocht? Heeft het onderzoek nieuwe inzichten over de 

aard,ouderdom en omvang van deze vindplaatsen opgeleverd? Zo ja, welke?

11. Wat zijn de fysiek-landschappelijke kenmerken van locatie A en hoe verhouden die zich 

tot fysiek-landschappelijke kenmerken van de naastgelegen gebieden die tijdens het 

proefsleuvenonderzoek van 2009/2011 zijn onderzocht.
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Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het landschap van locatie A goed aansluit op 

het algemene landschappelijke beeld van project Locatie Valkenburg. De driedeling in 

estuariene (sub- of intergetijden-afzettingen), kwelder-krekenlandschap (supragetij-

den-afzettingen) en dekafzettingen (supragetijden-afzettingen) is net als elders ook op 

locatie A aangetroffen.  

Het kwelder – krekenlandschap (supra-getijden milieu) bestaat in het grootste deel 

van locatie A uit komafzettingen. Van het zuiden naar het noordoosten loopt een 

kreekoever waarop in de aangrenzende gebieden vindplaats 2 zich op bevindt. 

Oorspronkelijk zal naast de oever een kreekgeul hebben gelegen. Deze geul is tijdens 

de vorming van het deklandschap gereactiveerd, op een dermate forse wijze dat een 

deel van de kreekoever- en geul is opgeruimd.  Vanuit de dekgeul is over het kwelder-

krekenlandschap een enkele decimeters dik pakket klei afgezet.

12. Heeft het onderzoek nieuwe landschappelijke en cultuurlandschappelijke opgeleverd 

omtrent locatiekeuze, exploitatiegebieden, inrichting van de omgeving van 

vindplaatsen en infrastructuur per periode? Zo ja, welke?

Het onderzoek heeft op dit punt geen informatie opgeleverd.

13. Kunnen op grond van de gegevens uit het huidige onderzoek en de eerdere 

onderzoeken meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate 

zijn deze aaneensluitend? Wanneer en waarom zijn de vindplaatsen/sites in zijn geheel 

verlaten of in onbruik geraakt?

Site 31 dateert vermoedelijk uit de vroege ijzertijd. De andere sites van vindplaats 2 

lijken vooral uit de late bronstijd en vroege ijzertijd te stammen.

Neolithicum/Bronstijd:
14. Op welke wijze is gedurende het neolithicum en bronstijd gebruikgemaakt van de 

verschillende landschappelijke zones in het plangebied?

Het onderzoek heeft op dit punt geen informatie opgeleverd.

15. Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten uit deze periodes?

Niet van toepassing.

16. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor aanvullend onderzoek naar 

vindplaatsen uit deze periodes?

Niet van toepassing.

 

Late bronstijd/ijzertijd: 
17. Op welke wijze is gedurende de late bronstijd en ijzertijd gebruikgemaakt van de 

verschillende landschappelijke zones in het plangebied?

In sleuven 187 en 191 is in de vulling van de restanten van de kreekgeul een grote 

hoeveelheid aardewerk  en botmateriaal uit de vroege ijzertijd aangetroffen. 

Vermoedelijk gaat het om nederzettingsafval. De kreekgeul met vondsten is als site 

X31 gedefinieerd. De hoge vondstdichtheid duidt op de aanwezigheid van één of meer 

huisplaatsen in de omgeving. 

18. Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten uit deze periode?

Site X31 kenmerkt zich door vondstmateriaal gekoppeld aan de restanten van een 

kreekgeul. Omdat de afzettingen van de kreekgeul door dekafzettingen zijn afgedekt, 

is het kwelder-krekenlandschap nauwelijks aangetast.  Het vondstmateriaal is nog 

goed geconserveerd. Omdat ook organische resten (dierlijk bot en houten palen) nog 
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goed bewaard zijn gebleven, is het aannemelijk dat eventuele ecologische resten een 

hoge conserveringsgraad hebben.

19. Welke inzichten zijn er wat betreft de inrichting van de nederzettingsterreinen uit deze 

periode (een- of meerfasige losse erven of bewoningsclusters)?

Het onderzoek heeft op dit punt geen informatie opgeleverd.

20. Welke aanwijzingen zijn er voor inrichtingssporen rondom de huisplaatsen uit deze 

periode? Kan er inzicht verkregen worden omtrent aard en omvang van het ingerichte 

landschap rondom de huisplaatsen? Zijn er aanwijzingen voor bijzondere fenomenen 

als knuppelwegen ed.? Waartoe kunnen deze zijn gebruikt?

In de komgebieden van het kwelderlandschap zijn enkele verspreid gelegen greppels 

en mogelijk ook staken aangetroffen die getuigen van een zeer extensief gebruik van 

deze landschappelijke zone.

21. Welke aanwijzingen zijn er voor logistieke verbanden tussen de vindplaatsen (wegen, 

waterlopen, geomorfologische fenomenen)?

Zie vraag 22.

22. Welke verbanden zijn er tussen de aangetroffen archeologische resten en de ten zuiden 

en westen van het onderzoeksgebied gelegen vindplaats 2?

Tien meter naar het oosten, net buiten locatie A is tijdens het proefsleuvenonder-

zoek van 2015 ook daadwerkelijk een nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd 

(met misschien een start in de late bronstijd) aangesneden (site X27). Site 27 en 31 

vormen samen het noordelijke deel van vindplaats 2. Vindplaats 2 omvat het centrale 

krekenstelsel in plangebied Locatie Valkenburg. Het deel van vindplaats 2 dat ten 

zuiden van locatie A ligt, lijkt gedurende de periode late bronstijd- late ijzertijd vooral 

agrarisch gebruikt te zijn. Het noordelijk deel van vindplaats 2 met sites X27 en X28 

tonen aan dat dit deel van het kreken-kwelderlandschap in ieder geval in de vroege 

ijzertijd (en wellicht ook de late bronstijd bewoond is geweest.

23. Wat voor inzichten geven de aangetroffen archeologische resten in de aard en omvang 

van vindplaats 2? 

Zie vraag 2.

Romeinse tijd:
24. Welke verbanden zijn er tussen de aangetroffen archeologische vindplaatsen, 

de bekende vindplaatsen 5-8 en de Romeinse verdedigingswerken, castellum en 

kampdorpen en infrastructuur langs de Limes (ten oosten van het plangebied)?

Niet van toepassing.

25. Welke stratigrafische en ruimtelijke verbanden zijn er tussen de verschillende 

bewonings- en activiteitsfasen?

Niet van toepassing.

26. Zijn er concrete aanwijzingen in de vorm van grondsporen en/of vondsten die 

kunnen duiden op het gebruik van het gebied door Romeinse militairen gedurende de 

Vroeg-Romeinse tijd?

Nee.
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Romeinse tijd (achterland):
27. Welke zijn de kenmerken van de nederzettingsterreinen in het Romeinse achterland 

(specifiek voor elke landschappelijke zone)?

Niet van toepassing.

28. Op welke wijze richtten de bewoners van het Romeinse achterland hun omgeving in 

(verkavelingen) en op welke wijze ontwikkelt deze zich gedurende deze periode?

Niet van toepassing.

Vroege middeleeuwen:
29. Zijn er aanwijzingen voor Vroegmiddeleeuwse bewoning en hoe verhoudt deze zicht 

tot vindplaats 13 en de bekende Vroegmiddeleeuwse vindplaatsen ten westen van het 

plangebied?

Er zijn geen eenduidige aanwijzingen voor Vroegmiddeleeuwse bewoning 

aangetroffen. Een scherf dateert mogelijk uit de vroege middeleeuwen.

30. Op welke wijze manifesteert de bewoning zich gedurende de Vroege Middeleeuwen 

uitgesplitst naar landschappelijke zone? Welke chronologische ontwikkeling is daarbij 

zichtbaar?

Niet van toepassing.

31. Op welke wijze werden huisplaatsen en omgeving gedurende deze periode ingericht?

Niet van toepassing.

Late middeleeuwen/Nieuwe tijd:
32. Op welke wijze zet de bewoning in het plangebied (geclusterd of in de vorm van 

verspreide huisplaatsen) zich voort gedurende de Late Middeleeuwen?

In het oosten van put 181 is een cluster met paal-en staaksporen aangetroffen die 

mogelijk de resten van een gebouw (structuur 6) vertegenwoordigen. De structuur 

geprojecteerd op de luchtfotot van 1938 laat zien dat deze aan de zuidzijde van een 

omgreppeld terrein langs de Broekweg ligt dat waarschijnlijk als boerenerf heeft. De 

spaarzame vondsten lijken het boerenerf  in de 18e en/of 19e eeuw te dateren. Dit er is 

site X32 genoemd.

33. Welke aanwijzingen zijn er t.a.v. de (her)ontginning van het plangebied gedurende 

deze periode (bemaling, verkavelingen etc.)?

Het onderzoek heeft op dit punt geen nieuwe informatie opgeleverd.

2e Wereldoorlog:
34. Welke (nieuwe) inzichten zijn er ten aanzien van de inrichting van het plangebied 

gedurende de Tweede Wereldoorlog?

Er is meer duidelijkheid gekomen op de van luchtfoto’s en kaarten bekende structuren 

uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Verder zijn bij een aantal sporen nu 

meer details bekend over opbouw, fasering en gebruikte materialen. Tevens is meer 

inzicht in de staat van de afzonderlijke sporen, structuren en de vondsten daarin of bij. 

Tenslotte is duidelijk dat een deel van de via de eerder genoemde bronnen als foto’s en 

kaarten bekende sporen op het oppervlak of niet dieper dat de bouwvoor aangelegd 

zijn geweest. 

35. Zijn er vondsten en/of sporen die aan de hangars of andere gebouwen van het 

Nederlandse vliegpark zijn toe te schrijven? Zo ja, welke?
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Deze vraag is positief te beantwoorden. Er zijn sporen van de hangars, en sporadisch 

daarmee te associëren vondsten. De sporen bestaan uit de betonnen funderingen, de 

resten van bekisting en diverse leidingen.

36. Zijn er vondsten en/of sporen die aan Duitse verdedigingswerken zijn toe te schrijven? 

Zo ja, welke?

Deze vraag is positief te beantwoorden. Er zijn sporen van een Duitse bunker, 

loopgraaf en Splitterbox. Tevens zijn er sporen van de ontmanteling van de Flugplatz. 

Hiermee geassocieerd zijn vondsten aangetroffen.

37. Indien er vliegtuigonderdelen worden aangetroffen: Van welke typen vliegtuigen zijn 

de vliegtuigonderdelen? Welke vliegtuigen kunnen geïdentificeerd worden op basis van 

Werknummers?

Er zijn enkele vliegtuigfragmenten gevonden. Hiervan is in ieder geval één fragment 

van een Junkers Ju52/3M. Deze dateert uit de meidagen van 1940, maar er is geen 

Werknummer aan te koppelen. Van na de oorlog zijn enkele fragmenten vliegtuig van 

de MLD geborgen. Onderzoek naar de typen moet nog plaatsvinden. Wellicht zijn hier 

ook individuele toestellen te identificeren. Het kleine aantal vondsten waar een regi-

stratienummer op staat, oogt vooral als reparatiemateriaal.

38. Zijn er objecten met persoonlijke markeringen? Of zijn er persoonlijke eigendommen? 

Zijn de objecten op personen te herleiden?

Op de hier gedetermineerde vondsten zijn zelden eigendoms- of andere persoonlijke 

markeringen gevonden. Daarentegen zijn in de sloot Z11 zijn bij het zeven van de stort 

wel persoonlijke objecten gevonden. Een voorbeeld hiervan zijn een viertal herken-

ningsplaatjes van Nederlandse militairen. Ze behoren alle toe aan manschappen van 

het 4e Regiment Infanterie (4 R.I.). 

39. Zijn er vondsten en/of sporen die aan Nederlandse verdedigingswerken zijn toe te 

schrijven(bijvoorbeeld loopgraven ed.)? Welke concrete aanwijzingen zijn er voor het 

tijdstip van het opvullen van de verdedigingswerken? Welke vondsten komen in de 

verdedigingswerken voor? Betreffen de vondsten materiaal-dumps of gaat het om 

“zwerfafval”?

Er zijn vooralsnog geen sporen van Nederlandse stellingen aangetroffen. Wel is in sloot 

Z11 materiaal gevonden dat in een stelling kan zijn opgesteld.

40. Loopt sloot Z11 door in het onderzoeksgebied? Zijn er concrete aanwijzingen voor 

het tijdstip van het opvullen van de sloot? Zo ja, wat zijn deze? Is er een stratigrafie 

in de opvulling van de verdedigingswerken? Zo ja, hoe manifesteert die zich? Wat is 

de datering van de per laag of vak aangetroffen objecten? Wat zijn de aanwijzingen 

dat de betreffende sloot is gebruikt als verdedigende stelling of alleen als materiaal 

dump? Waar blijkt dit uit? 

De sloot loopt door zowel in noordelijke als zuidelijke richting ten opzichte van het 

punt waar het in Z11 is aangesneden. Het is tijdens het IVO-P alleen aangesneden, 

maar niet verder onderzocht in afwachting van de DO. De specifieke op de sloot 

en haar vondstmateriaal gerichte vragen zijn na afloop van die fase het best te 

beantwoorden.

Met betrekking tot de periode van de Koude Oorlog is hier bij twee vondsten een 

bron van gegevens aangeboord. De eerste, de kuil met vondstmateriaal is relatief 

eenvoudig. Bij de tweede de betonnen piramidevormige sokkels is dit moeilijker. 
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Vooral omdat niet duidelijk is uit welke periode deze sokkels dateren. Op luchtfoto’s 

en tekeningen van het vliegveld tot en met 1945 lijkt op de plaats waar de sokkels zijn 

gevonden niets te hebben gestaan. Hiermee is de kans groter dat het van na 1946 

dateert.

Het materiaal uit de kuil blijkt materiaal met de bovengenoemde dateringen te 

bevatten, maar ook enkele oudere vondsten zoals één uit de mobilisatie (een bierflesje) 

en één uit de bezettingstijd (een Duits bierflesje).

Koude Oorlog:
41. Zijn er vondsten en/of sporen die aan de hangars of andere gebouwen aan het MLD 

vliegkamp Valkenburg zijn toe te schrijven? Zo ja, welke?

Er zijn sporen aan het MLD vliegkamp Valkenburg toe schrijven. Voorbeelden hiervan 

zijn bekabeling en riolering, het opgebrachte zanddek onder het asfaltdek voor de 

hangars, de betonnen piramides ten noorden van het VIP-gebouw en tenslotte de 

afvaldump in de Duitse bluswaterkuil uit WO2. In die bewuste kuil zijn meerdere 

vondsten gedaan. Mogelijk is het met klinkers bestrate dek op PSP platen hier ook in 

deze categorie te plaatsen. Het kan echter ook uit de korte Britse periodestammen. 

42. Welke (nieuwe) inzichten zijn er op basis van sporen en vondsten uit vraag 41. ten 

aanzien van de inrichting van het plangebied gedurende de Koude Oorlog?

Op basis van de sporen en vondsten zijn er niet zo zeer nieuwe iinzichten in de aanleg 

van het complex, maar wel in het gebruik er van, welke materialen zijn gebruikt en 

welke vliegtuigen zijn gerepareerd.

43. Betreffen de vondsten materiaal-dumps of gaat het om “zwerfafval”?

De vondsten uit de genoemde kuil betreffen een afvaldump, die waarschijnlijk is 

geaccumuleerd in de periode van de jaren ’60-’80.

44. Indien er vliegtuigonderdelen worden aangetroffen: Van welke typen vliegtuigen zijn 

de vliegtuigonderdelen? Welke vliegtuigen kunnen geïdentificeerd worden op basis van 

nummers?

Met uitzondering van één Britse stekkerplug en een (mogelijk) Canadees 

boordinstrument is er (vooralsnog) geen duidelijkheid over de herkomst van de 

vliegtuigen. Er zijn enkele objecten met een nummering die potentieel wel tot een 

identificatie van een type vliegtuig, en mogelijk zelfs een uniek exemplaar kunnen 

leiden. De (marine)blauwe kleur op enkele fragmenten geeft wel aan dat dit in ieder 

geval afkomstig is van MLD, of aanverwante toestellen.

45. Zijn er objecten met persoonlijke markeringen? Of zijn er persoonlijke eigendommen? 

Zijn de objecten op personen te herleiden?

Uit de kuil zijn geen objecten met persoonlijke markeringen.Het gaat te ver hier het gat 

van een sigarettenpeuk in de wand van een wit plastic koffiebekertje als persoonlijke 

markering op te voeren.
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