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Samenvatting

In juni 2017 heeft Archol bv in opdracht van Heijmans Bodem een archeologische 

begeleiding conform protocol opgraven uitgevoerd bij de aanleg van een watergang 

ter hoogte van vindplaats 5C op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg. 

Voorafgaand aan het onderzoek is in 2016  in het onderzoeksgebied een proefsleu-

venonderzoek uitgevoerd waarbij de resten van de vindplaats 5C (nederzetting uit 

de ijzertijd-Romeinse tijd).  Het bevoegd gezag (gemeente Katwijk) heeft besloten 

dat ter hoogte van vindplaats 5C de archeologische resten binnen de grenzen van de 

watergang middels een archeologische begeleiding compleet opgegraven dienen te 

worden. 

Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in de paleografische ontwikkelingen en 

bewoningsgeschiedenis van vindplaats 5C. Binnen het onderzoeksgebied zijn resten 

aangetroffen uit twee perioden: de late ijzertijd – Romeinse tijd en de Nieuwe tijd. 

Op basis van een aantal proefsleuven door vindplaats 5C en de kenmerken van de 

aangrenzende vindplaatsen 5A en 5B werd de verwachting uitgesproken dat er 

sprake is van een dekoever met daarop meerdere huisplaatsen uit de ijzertijd en 

Romeinse tijd. Eenduidige huisplaatsen zijn in de opgravingssleuven van vindplaats 

5C niet aangetroffen. Wel is er een cluster zeer ondiepe paalsporen aangetroffen dat 

mogelijk de resten van een zwaar aangetaste huisplaats vertegenwoordigt. Het is 

echter ook mogelijk dat het om de resten van een hekwerk gaat. Hoe deze paalsporen 

ook geïnterpreteerd kunnen worden, de (nabije) aanwezigheid van huisplaatsen in 

vindplaats 5C is zeer waarschijnlijk. Hierop wijzen de aanwezigheid van een waterkuil 

spoor 162, circa 40 m ten zuiden van de cluster paalsporen en het zwerfafval en 

afvaldumps die in verschillende sporen, o.m. korte greppels zijn aangetroffen. De 

huisplaatsen kunnen op de dekoever en de overgang naar de geulafzettingen worden 

verwacht, in het oostelijke deel van vindplaats 5C. In het westen van vindplaats 

C, meer naar het centrale deel van de dekgeul, lijkt in ieder geval een rechthoekig 

greppelsysteem aanwezig. 

De ouderdom van de archeologische resten kan op basis van het aardewerk in de late 

ijzertijd geplaatst worden met misschien een doorloop tot in de Romeinse tijd.

Op het gebied van de bestaanseconomie is alleen het  verzamelde botmateriaal 

informatief. De samenstelling en kenmerken van het botmateriaal komen goed 

overeen met die van het botmateriaal van vindplaatsen 5A en 5B, dat in 2012 is 

onderzocht: rund en schaap/geit waren dominant in de voedseleconomie; het aandeel 

van paard en varken was daarentegen zeer beperkt. De studie van het botmateriaal 

van de vindplaatsen 5A en 5B wijst op een inheemse traditie van de benutting van 

dieren, maar wel met een Romeinse beïnvloeding.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor gebruik van het gebied door Romeinse 

militairen. Er is eveneens geen verband vast te stellen tussen de aangetroffen resten 

en Romeinse verdedigingswerken, castellum en kampdorpen en infrastructuur langs de 

Limes.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding van het onderzoek is de herinrichting van het voormalig Marinevliegkamp 

Valkenburg door Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de gemeente 

Katwijk (Figuur 1.1). Het project, Locatie Valkenburg genaamd, omvat de ontwikkeling 

van een woonwijk van circa 5.000 woningen. Het gebied waar de nieuwe woonwijk 

wordt voorzien heet het Kerngebied. In 2010 en 2011 is in dit Kerngebied een 

grootschalig proefsleuven onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende vindplaatsen uit 

de late prehistorie tot en met Nieuwe tijd te voorschijn zijn gekomen.1 

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. De ontmanteling van het vliegveld kan 

schade berokkenen aan de bekende en verwachte archeologische vindplaatsen 

en monumenten. Voor de omgang met het aspect archeologie in het project 

Ontmanteling Vliegveld Valkenburg is een Archeologieplan en een Beheersplan 

opgesteld. Uitgangspunt hierbij is de schade aan de vindplaatsen te voorkomen of 

anders te minimaliseren. Daar waar schade niet kan worden voorkomen, dienen de 

archeologische resten ex-situ te worden veiliggesteld. 

Een onderdeel van de ontmanteling vormt de aanleg van een nieuw watersysteem. 

In dat kader worden een aantal nieuwe watergangen gegraven, onder meer 

grenzend aan de vindplaatsen 5A en 5B. Omdat de kans groot werd geacht dat 

bij de aanleg van de nieuwe watergangen archeologische resten vernield worden 

die samenhangen met de genoemde vindplaatsen, zijn op 31 maart en 1 april 2016 

enkele proefsleuven aangelegd. Hieruit bleek dat ter plaatse van de watergangen 

waardevolle archeologische resten aanwezig zijn die tot vindplaats 5C zijn 

gerekend.2 Het bevoegd gezag (gemeente Katwijk) heeft besloten dat ter hoogte 

van vindplaats 5C de archeologische resten binnen de grenzen van de watergang 

middels een archeologische begeleiding compleet opgegraven dienden te worden. 

De archeologische begeleiding conform protocol opgraven is uitgevoerd in juni 2017. 

Onderhavig rapport bespreekt de resultaten van deze archeologische begeleiding, 

waarbij tevens de resultaten van het voorafgaande proefsleuvenonderzoek zijn 

meegenomen.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied is gelegen binnen het voormalige Marinevliegkamp 

Valkenburg (Figuur 1.2). Ten noorden en zuiden van het deelgebied zijn tijdens het 

proefsleuvenonderzoek van 2010 en 2011 twee behoudenswaardige vindplaatsen 

vastgesteld (5A en 5B). Tot voor kort bestond het onderzoeksgebied uit een landings- 

en taxibaan. In de winter van 2016 is het asfalt van de landingsbanen verwijderd. 

Ten tijde van het onderzoek lag het funderingszand van de landingsbanen in het 

onderzoeksgebied aan het oppervlak. 

De nieuw te graven watergang heeft een bodembreedte van 8 meter, taluds van 

1:3 en een diepte van 1,8 m. Aan het maaiveld wordt de watergang ca. 15 meter 

breed. Binnen vindplaats 5C heeft de watergang een totale lengte van 390 m. Het 

1  Tol & Jansen ,2012.
2  Van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is op 7 april 2016 verslag gedaan in het 

weekrapport “week 13 2016” (Tol, 2016). 

1
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archeologisch niveau bevindt zich naar verwachting op circa 1 m –Mv; hier heeft de 

watergang een breedte van circa 9-10 m. 

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 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 standaardrapportages. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek 

neemt de betrokken overheid een besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel 

aanwezige vindplaatsen dient te worden omgegaan. 

In onderhavig onderzoeksgebied is tijdens het vooronderzoek vinplaats 5C 

aangetroffen. Omdat inpassing van de vindplaats niet mogelijk was heeft de betrokken 

overheid, de gemeente Katwijk, besloten dat de ontgraving van de watergang onder 

archeologische begeleiding conform het protocol opgraven dient te gebeuren. 

Deze archeologische begeleiding is 15 juni 2017 tot en met 21 juni 2017 door Archol 

BV uitgevoerd. Voor het machinale graafwerk zijn via Heijmans de kraanbedrijven 

Oskam en Dekkers ingezet. Het veldwerk is uitgevoerd in overleg met Erik Pistorius 

(projectleider bodem Heijmans) en Rene van de Kroft (uitvoerder bodem Heijmans).

Figuur 1.1 
Ligging plangebied Locatie Valkenburg.
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Voorafgaand aan het onderzoek is een PvE opgesteld dat 19 juli 2016  is goedgekeurd 

door dr. B. Voormolen (gemeente katwijk).3 Het onderzoek is uitgevoerd conform 

de in dit PvE vastgestelde methodiek en conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). 

De gemeentearcheoloog van Katwijk Boudewijn Voormolen trad tijdens het onderzoek 

op als bevoegd gezag. Peter Jongste was vertegenwoordiger van de initiatiefnemer.

3  Hemminga 2016.

Figuur 1.2
Ligging van het onderzoeksgebied.
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Soort onderzoek: Archeologische begeleiding protocol Opgraven
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Gemeente: Katwijk

Plaats: Valkenburg

Toponiem: Nieuw-Valkenburg
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4,7 ha
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Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2
Samenstelling onderzoeksteam.
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Landschappelijk  en archeologisch kader

2.1 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 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).

2.1.1 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.

2.1.2 Kwelder- en krekenlandschap

In ca. één 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 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 

2
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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).

2.1.3 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 

Figuur 2.1 
Kerngebied met morfologie van het kwelder- 
en krekenlandschap (op basis van onderzoek 
t/m 2012).
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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 Locatie Valkenburg 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.

De afzettingen van de Rijn bevinden zich vooral in het noordwestelijk deel van het 

onderzoeksgebied. Er is sprake van meerdere watervoerende riviergeulen. Gedurende 

hoge waterstanden breekt de Oude Rijn daar zo nu en dan door haar oevers. Tijdens 

deze doorbraken worden oude dekafzettingen verstoord en worden zandige kleien 

afgezet, de zogenaamde ‘crevasse-afzettingen’. In zowel de dekafzettingen als in deze 

crevasse-afzettingen is archeologie uit de Romeinse Tijd (12 v.Chr. – 450 n.Chr.) en later 

aangetroffen. Het betreft het westelijke vervolg van het kampdorp Marktveld.

Ten noorden en westen hiervan zijn verspreid Romeinse resten gevonden die tot de 

periferie van de nederzettingen Marktveld en Veldzicht zijn te rekenen (vindplaats 8). 

Onder meer zijn een spitsgracht en een zwaar gefundeerd gebouw aangetroffen die 

mogelijk de resten van een militaire versterking vertegenwoordigen.

Gelet op de verschillende landschappen in combinatie met de aangetroffen 

archeologie en de relatieve datering daarvan, kan geconcludeerd worden dat ten tijde 

van de vroegste bewoning van het deklandschap de hogere delen (kreekoevers) van 

het kwelderlandschap nog steeds betreedbaar waren. Op de dekafzettingen in het 

zuidwesten van het gebied woonde men al sinds de ijzertijd, en men woonde daar 

nog steeds toen op de dekafzettingen en oeverwal van de Rijn de militaire Romeinse 

Limeszone werd ingericht. Dit betekent dat de hier gevestigde lokale groepen in 

contact stonden met en beïnvloed werden door de Romeinse soldaten bij Valkenburg.

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. Ook binnen het plangebied Locatie 

Valkenburg zijn sporen uit de vroege middeleeuwen aangetroffen. Het gaat om (de 

randzone van) een nederzettingsterrein en omvangrijke greppelsystemen (vindplaats 

13). Ten zuidoosten van de  vroegmiddeleeuwse nederzetting liggen de resten van 
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de hoeve Torenvliet. Tot in het midden van de 20e eeuw heeft hier nog een hoeve 

gestaan die waarschijnlijk in de 18e eeuw is gebouwd en een 16e/17e eeuwse voorloper 

had (vindplaats 17). Mogelijk is bewoning ter plekke zelfs terug te voeren tot de late 

middeleeuwen (rond 1400).

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. In de Nieuwe tijd is het noordelijke 

en centrale deel van het plangebied gebruikt voor kleiwinning ten behoeve van de 

baksteenindustrie.

Figuur 2.2 
Kerngebied met morfologie van het dekland-
schap.
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Vanaf 1938 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. Er zijn dus ook sporen en 

vondsten aanwezig uit de WOII.

2.1.4 Archeologische vindplaatsen 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2010 en 2011 zijn in het kwelder/

krekenlandschap en deklandschap van het Kerngebied 21 vindplaatsen aangetroffen 

(Figuur 2.3). De gemeente heeft hiervan 12 vindplaatsen geselecteerd voor in situ of ex 

situ behoud. Negen vindplaatsen zijn gedeselecteerd (geen behoud; Tabel 2.1).

Tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2010-2011 waren enkele delen van het 

Kerngebied niet toegankelijk voor onderzoek ( deelgebieden 1-7). In deze deelgebieden 

is het proefsleuvenonderzoek in 2015 en 2017 alsnog uitgevoerd. Op grond van de 

resultaten ervan is de omvang van vindplaatsen 1, 2, 3, 5B en 8 aangepast. 

In 2017 is op Locatie A, een uitbreiding van de Ontmantelingszone, een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de 

begrenzing van vindplaats 1 en de vaststelling van de nieuwe vindplaatsen 22 tot en 

met 28 vastgesteld (zieTabel 2.1 ).  

vindplaats aard datering omvang selectiebesluit

1 erf en akkers late bronstijd – late ijzertijd 7 ha in situ

2 erven en agrarisch gebied late bronstijd – vroege ijzertijd 16 ha ex situ

3 nederzetting of agrarische zone? late ijzertijd – Romeinse tijd te bepalen ex situ

4 nederzetting late ijzertijd – Romeinse tijd 1 ha in situ

5a nederzetting ijzertijd – Romeinse tijd 3,3 ha in situ

5b nederzetting ijzertijd – Romeinse tijd 10 ha ex situ

6a nederzetting late ijzertijd – Romeinse tijd 1,2 ha in situ

6b nederzetting late ijzertijd – Romeinse tijd 0,4 ha ex situ

7 nederzetting Romeinse tijd 4,2 ha ex situ

8 militair/Off‐site Romeinse tijd 16 ha ex situ

9 lineair grachtensysteem Romeinse tijd 0,5 ha in situ

10 greppel midden ijzertijd geen behoud

11 onbekend late ijzertijd – Romeinse tijd geen behoud

12  onbekend ijzertijd - middeleeuwen geen behoud

13 nederzetting? vroege middeleeuwen 4,3 ha ex situ

14 gebouw middeleeuwen – nieuwe tijd? geen behoud

15 sloot (late) middeleeuwen geen behoud

16  greppels laat Romeinse tijd -middeleeuwen te bepalen ex situ

17 boerenerf Nieuwe tijd 0,7ha ex / in situ

18 vondstconcentratie late ijzertijd geen behoud

19 2 concentratie met leembrokken Romeinse tijd geen behoud

20 perceleringsgreppels Romeinse tijd geen behoud

21 gebouw Romeinse tijd geen behoud

22 boerenerf Nieuwe tijd (18e-19e eeuw) selectiebesluit nog te nemen

23 Aanleg Vliegpark 1938-1940 selectiebesluit nog te nemen

24 Oorlogshandelingen Mei 1940 Mei 1940 selectiebesluit nog te nemen

25 Flugplatz Katwijk 1940-1945 selectiebesluit nog te nemen

26 Brits 1945-1946 selectiebesluit nog te nemen

27 Onbekende periode 20e eeuw selectiebesluit nog te nemen

28 Koude Oorlog 1947-1988 selectiebesluit nog te nemen

Tabel 2.1 
Overzicht van de aard, ouderdom en omvang 
van de vindplaatsen. In de laatste kolom staat 
het selectiebesluit van de gemeente Katwijk 
aangegeven. Voor een gedetailleerde beschri-
jving van de vindplaatsen, zie Van der Leije, 
2012; Tol & Jansen, 2012; Bosman, Van de Geer 
& Tol, in concept en Baas & Tol, in voorbere-
iding.
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2.1.5 Vooronderzoek vindplaats 5C

Als onderdeel van de ontmanteling van het vliegveld zijn een aantal nieuwe 

watergangen gegraven. Centraal in de Ontmantelingszone, ter hoogte van de 

bestaande landingsbanen, grenst de nieuwe watergang aan de  behoudenswaardige 

vindplaatsen 5A en 5B. Beide vindplaatsen liggen op de westelijke dekgeul, centraal 

binnen plangebied Locatie Valkenburg, en vertegenwoordigen een samenhangend 

systeem van bewoning (en landgebruik) uit de late prehistorie en de Romeinse tijd. 

De oostelijke oeverzone van de dekgeul is intensief bewoond geweest. Op deze 

oever heeft van noord naar zuid een reeks van huisplaatsen gelegen (Y3-Y9, Y11). De 

oostelijke flank van de oever met de overgangszone naar de kom is ingericht met 

verschillende greppelsystemen. Aan de westzijde, ter hoogte van de geulafzettingen, 

lijkt het nederzettingsareaal ook afgebakend door greppels. Verder lijken enkele 

oost-west georiënteerde greppels binnen de nederzetting een aanwijzing voor een 

opdeling in huiskavels. Ten westen van de vindplaatsen komen in de geulzone nog 

sporadisch vondsten en sporen voor. Wellicht zijn deze lager gelegen, nattere delen 

alleen extensief benut (weidegrond ?). 

Op grond van het vondstmateriaal is de bewoning in de midden-ijzertijd (5e of 4e eeuw 

voor Chr.) tot en met de Romeinse tijd te plaatsen. Enkele 14C-dateringen bevestigen 

dit beeld, al wijzen de dateringen ook op menselijke activiteiten in de vroege ijzertijd.

Binnen vindplaatsen 5A en 5B zijn twee archeologische niveaus aanwezig. Het 

jongste niveau is gerelateerd aan de top van de dekafzettingen en hoort thuis in de 

late ijzertijd/Romeinse tijd. Het oudste archeologische niveau is gerelateerd aan een 

laklaag middenin het dekpakket. Vermoedelijk dateert dit niveau uit de vroege- tot 

Figuur 2.3 
Overzicht van de vindplaatsen binnen 
de rode contour van plangebied Locatie 
Valkenburg.
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begin late ijzertijd. De sporen van sites Y3 en Y10 zijn aan het onderste archeologische 

niveau te koppelen. Op enkele andere sites zijn de sporen onder het hoogste niveau 

waargenomen. Bij een aantal sites was niet vast te stellen tot welk niveau de sporen 

horen. 

Het vondstmateriaal bestaat voor een groot deel uit dierlijk bot. Onder het 

botmateriaal valt het hoge percentage schaap/geit op. Mogelijk wijst dit op een 

toename van de lokale wolproductie. Interessant zijn verder snij- en haksporen die 

kenmerkend zijn voor inheemse slachtmethoden enerzijds en sporen die duidelijk 

wijzen op Romeinse invloed anderzijds. Een opmerkelijke vondst is afkomstig van site 

Y3. Het gaat om een stuk hout met halfrond uiteinde dat mogelijk als tentharing is 

gebruikt. Wellicht is dit een aanwijzing voor Romeins-militaire activiteiten in het zuiden 

van vindplaats 5B.

Omdat de kans groots is dat vindplaatsen 5A en 5B tot onder de landingsbanen 

doorlopen, is voorafgaand aan de aanleg van de watergang een archeologische 

begeleiding conform Protocol proefsleuven uitgevoerd. De begeleiding  was niet 

volgend, maar proactief, uitgevoerd door een archeologisch team dat beschikte over 

een ‘eigen’ kraan. Doel was vast te stellen of binnen de grenzen van de watergang 

archeologische resten aanwezig zijn. 

Ter hoogte van de geplande watergangen zijn van noordwest naar zuidoost vijf putten 

aangelegd (put 160, 159, 161, 163 en 162; zie Figuur 2.4, ). Twee 30-40 m lange stukken 

tussen putten 160 en 159 en putten 161 en 163 konden door de aanwezigheid van de 

funderingen van de rolbaan respectievelijk de fundering van de “Duitse” landingsbaan, 

niet onderzocht worden. 

Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het westelijke deel van de locatie 

(putten 159, 160 en 161) bestaat uit afzettingen van de dekgeul. Er is hier een greppel 

met versierd aardwerk uit de (midden/laat) ijzertijd aangetroffen (spoor 17). Centraal 

(put 163) is een oever met twee greppels en een paalspoor uit de ijzertijd aanwezig. 

Verder is een depressie gedocumenteerd, waarvan de achtergrond (natuurlijk of 

antropogeen) onzeker is.

Figuur 2.4 
Overzicht werkputten archeologische 
begeleiding conform protocol proefsleuven 
vindplaats 5C.
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De aangetroffen sporen en vondsten bevestigen dat uit het bewoningssysteem  uit 

de late prehistorie en Romeinse tijd (vindplaatsen 5A en 5B) tot onder de bestaande 

landingsbanen doorlopen. Daarom is geadviseerd om de oeverafzettingen als 

vindplaats 5C voor behoud te selecteren. Verder is geadviseerd 

de watergang ter hoogte van vindplaats 5C te onderzoeken door middel van een 

Archeologische begeleiding conform Protocol Opgraven te documenteren. Beide 

adviezen zijn door het bevoegd gezag over genomen. 
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Doel- en vraagstellingen

3.1 Inleiding

Het doel van de Archeologische begeleiding conform Protocol opgraven is het 

documenteren van archeologische gegevens en het veiligstellen van archeologisch 

materiaal (ex-situ) om daarmee informatie te behouden die van belang is voor 

kennisvorming over het verleden. De resultaten dienen te zijner tijd ingepast 

te worden in de beschrijving en analyse van vindplaatsen die als gevolg van het 

selectiebesluit door middel van een opgraving (ex situ) dienen te worden veiliggesteld. 

Dat betekent dat bij het documenteren van de aanwezige sporen en vondsten  

rekening moet worden gehouden met vraagstelling en onderzoeksvragen die bij een 

vervolgonderzoek (opgraving – archeologische begeleiding) kunnen gaan spelen.

Als inhoudelijk kader voor de archeologische begeleiding wordt in het PvE4 verwezen 

naar:

· Het onderzoek kan bijdragen aan de kennis van de Archeoregio 11 (Hollands 

Duingebied) en 12 (Hollands veen- en kleigebied).

 Vervolgens de hoofdstukken 14 (De late prehistorie in West-Nederland), 15 (Het 

West- Nederlandse kustgebied in de Romeinse tijd), 16 (De Middeleeuwen en 

vroegmoderne tijd in West-Nederland) van de NOAA.

· het onderzoeksprogramma Wetland West van de Universiteit van Amsterdam, 

waarbij de regio Katwijk een belangrijke rol speelt in het onderzoek naar de 

Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoning van het  kustgebied;

· de Provinciale Onderzoeksagenda van Zuid-Holland: thema 2 (overgangsfasen 

in de bewoningsgeschiedenis: in het bijzonder van ijzertijd naar Romeinse tijd, 

alsmede van de Romeinse tijd naar de vroege middeleeuwen), thema 3 (leven en 

wonen rond de limes) en thema 4 (de grote ontginningen tussen 900 en 1300);

· het onderzoekskader van het regionale onderzoeksproject Archeologie 

Afvalwaterzuivering Haagse Regio (AHR);

· De gemeente Katwijk is voornemens te komen tot een gemeentelijke onderzoeks-

agenda archeologie (GOA). De resultaten van het archeologisch onderzoek op de 

locatie Nieuw Valkenburg zullen in deze GOA worden verwerkt.

Binnen de NOaA versie 2.0 is er voor het eerst specifieke aandacht voor militaire 

onderwerpen uit meer recenter perioden. Bij de complextypen komt in de 

NOaA vliegveld niet, maar slagveld wel voor. In paragraaf 8 zijn de volgende 

onderzoeksvragen geformuleerd:

· Hoe zijn complexe militaire structuren zoals linies en belegeringswerken samengesteld 

en landschappelijk ingebed? (NOaA 2.0-vraag 101)

· Wat zeggen archeologische resten en structuren over de aard en het verloop van 

gewapende conflicten en achterliggende militair-strategische inzichten? (NOaA 

2.0-vraag 93)

Aan de hand van het inhoudelijke kader is in het PvE een aantal vragen geformuleerd:

4  Hemminga 2016; Bosman & Tol 2016.

3
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Algemeen:
1. Wat zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten die tijdens het 

onderzoek zijn aangetroffen?

2.  In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich archeologische resten?

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

van de sporenzones of vondststrooiingen en wat is de onderlinge samenhang?

4. Welke structuren zijn in het onderzoeksgebied aanwezig (huizen, bijgebouwen, 

greppels, waterputten)? Wat is de datering van de structuren op basis van vondsten, 

de typologie van de structuren en/of dendrochronologische data van hout uit 

waterputten?

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

percelering, akkers, grondstofwinning, etc.? Zo ja, welke datering hebben deze?

6. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, om welke 

activiteiten gaat het en wat is hun datering?

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

duiden op het gebruik van het gebied door Romeinse militairen?

8.  Welke aanwijzingen zijn er voor de bestaanseconomie per aangetroffen periode?

Relatie met eerder onderzoek:
9. Welke verbanden zijn er te leggen tussen de nieuw aangetroffen archeologische resten 

en de aangrenzende vindplaatsen 5A en 5B. Heeft het onderzoek nieuwe inzichten 

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

10.  Welke verbanden zijn er tussen de aangetroffen archeologische resten en de 

Romeinse verdedigingswerken, castellum en kampdorpen en infrastructuur langs de 

Limes (ten oosten van het plangebied)?

11.  Wat zijn de fysiek-landschappelijke kenmerken van het onderzoeksgebied en hoe 

verhouden die zich tot fysiek-landschappelijke kenmerken van de naastgelegen 

gebieden die tijdens het archeologisch vooronderzoek van 2009/2012 zijn onderzocht.

12.  Heeft het onderzoek nieuwe landschappelijke en cultuurlandschappelijke gegevens 

opgeleverd omtrent locatiekeuze, exploitatiegebieden, inrichting van de omgeving van 

de vindplaats en infrastructuur per periode? Zo ja, welke?

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?

Het oorlogserfgoed op vliegveld Valkenburg:
14. Welke sporen en/of vondsten zijn toe te schrijven aan respectievelijk de periodes van 

opbouw van het vliegkamp, de mobilisatie 1939-1940, de strijd in de meidagen van 

1940, het Duitse gebruik van de Flugplatz, het Britse gebruik tussen 1945 en 1946 en 

tenslotte het gebruik door de Marine Luchtvaartdienst tot 2005?

15. Zijn er sporen en/of vondsten die nog een ander gebruik of herkomst vertegenwoordi-

gen? Indien dit zo is, welke en hoe dan?

16. Wat is de context van de sporen en/of vondsten?

17. Welk deel van de geschiedenis van het vliegkamp bevestigen ze, spreken ze tegen of 

vullen ze aan? En in elk geval: hoe dan?

18. Wat is de spreiding van de sporen en/of vondsten over het terrein, en in hoeverre 

stemt dit overeen met het verwachtingsmodel geïllustreerd middels de kaartbijlagen? 

Indien er een afwijking is, hoe manifesteert deze zich, en wat is hiervoor de oorzaak?

19. Welke sporen en/of vondsten zijn aan specifieke eenheden toe te wijzen? Indien dit 

het geval is welke eenheden, op grond waarvan is dit bevestigd, en hoe past dit in het 

historisch beeld?
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3.2 Werkwijze

3.2.1 Archeologische begeleiding

Het onderzoek bestond uit het archeologisch begeleiden van het uitgraven van 

een watergang waarbij gewerkt is conform Protocol opgraven. De nieuw te graven 

watergang is aan het maaiveld ca. 15 m breed, de diepte bedraagt 1,8 m –Mv en de 

bodembreedte 8 m. Omdat de oevers een steilte hebben van 3:1 wordt het hoogste 

archeologische niveau (ca. 0,75 tot 1,0 m –Mv) over een breedte van ca. 10 m bedreigd 

door de aanleg van de watergang. De archeologische begeleiding is uitgevoerd door de 

bedreigde strook op te graven voorafgaand aan de aanleg graven van de watergang. 

Er is gewerkt volgens de specificaties in het PvE en PvA.5 In totaal zijn er vier 

werkputten aangelegd (Figuur 3.1). De putten zijn aangelegd op aanwijzing van een 

archeoloog. Er is gewerkt met een graafmachine met een gladde bak en voorzien van 

een GPS-installatie. De GPS-installatie maakte het mogelijk om met de aanleg van de 

werkputten exact binnen de uiteindelijke ontgraving van de watergang te blijven.

Doordat het merendeel van het funderingszand van de landingsbanen reeds bij 

aanvang van het onderzoek was verwijderd, hoefden voor het aanleg van het eerste 

vlak nog slechts het restant van het funderingspakket en de oude bouwvoor verwijderd 

te worden. Door middel van kijkgaten langs de profielen is vastgesteld of er nog dieper 

gelegen archeologische niveaus aanwezig waren. Dit was niet het geval zodat het in 

de meeste werkputten bij een opgravingsvlak is gebleven. Alleen in werkput 198 is een 

controlevlak aangelegd in de top van de estuariene afzettingen. 

Alle sporen zijn digitaal ingemeten, gedocumenteerd en afgewerkt. Alle vondsten zijn 

per context verzameld of ingemeten als puntvondst in het geval van vlakvondsten. 

De profielen zijn gedocumenteerd door op strategische punten kolommen aan te 

leggen en te documenteren. In totaal zijn er 12 profielkolommen gedocumenteerd. De 

profielen zijn gefotografeerd en digitaal beschreven in Deborah.

Put Opp. (m2)

196 1045

197 828

198 1210

199 285

Totaal 3368

3.2.2 Uitwerking

De uitwerking bestond uit de volgende werkzaamheden:

· Uitwerking en interpreteren van de sporenvlakken van de werkputten;

· Het bestuderen van de bodem en het landschap aan de hand van de waarnemingen 

tijdens de archeologische begeleiding (12 kolomopnamen en vlakbeschrijvingen);

· Het bestuderen van het vondstmateriaal. Het onderzoek heeft in totaal 588 

vondsten opgeleverd. Hiervan is het merendeel afkomstig uit grondsporen en 

dus uit een gesloten context (N= 477). Alle vondsten zijn verwerkt: naar categorie 

gesplitst, geteld en gewogen.

5  Hemminga 2016; Tol 2017.

Tabel 3.1 
Aangelegde vierkante meters per put. 
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· Vergelijking van de archeologische resten en de landschappelijke kenmerken met 

die van de aangrenzende gebieden.

Figuur 3.1 
Puttenkaart met nummers en beschreven 
profielen.
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Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied

4.1 Inleiding

De gedocumenteerde profielopnamen van laten een opbouw zien die in 

overeenstemming is met de complexe landschapsopbouw zoals die tijdens het 

proefsleuvenonderzoek van 2009-2012 in kaart is gebracht. Het hier gepresenteerde 

onderzoek heeft met name voor het deklandschap een gedetailleerder beeld 

opgeleverd. Dit heeft ook tot enige aanpassingen van het totale kaartbeeld van het 

terrein voor dit landschap geleid.

Het algemene beeld over het landschap met een driedeling in estuariene (sub- of 

intergetijden-afzettingen), kwelder-krekenlandschap (supragetijden-afzettingen) 

en dekafzettingen (supragetijden-afzettingen) is ook op de nu onderzochte locaties 

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 4.1 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 en op basis hiervan is van de drie onderscheiden 

paleo-landschappen een paleo-geografische reconstructie gemaakt.

Landschap Afzettingsmillieu Eenheden Omschrijving

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

Kwelder-kreek supragetijden kom ontkalkte humeuze, zware klei

kreek – oever gerijpte zandige klei, top ontkalkt

kreek – geul humeuze klei al dan niet gelaagd

Getijden - dek supragetijden getijden - geul humeuze klei al dan niet gelaagd

getijden – dek kleiige tot zandige afzettingen

In de onderstaande paragrafen worden de kenmerken van de drie landschappen op 

vindplaats 5C in meer detail besproken. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de 

landschappen wordt verwezen naar Tol & Jansen (2012).

4.2 Het estuariene landschap

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

oudste estuariene afzettingen in het plangebied locatie Nieuw Valkenburg dateren 

van na 4400 v. Chr. Van de top van de estuariene afzettingen, toen sprake was van een 

verlandend estuarium, zijn binnen de locatie Nieuw Valkenburg twee monsters met de 

AMS-methode gedateerd. Deze monsters plaatsen de eindfase van het estuarium in de 

late bronstijd (tussen 2993 – 2755 BP; resp. 1310-1120BC en 970-830BC, bij 1 sigma). 

Op vindplaats 5 C bestaat de top van het estuariene landschap, net als elders in het 

plangebied, uit sterk humeuze, sterk tot uiterst siltige klei. Naar beneden toe wordt 

het pakket minder humeus en kent het zandige lagen. 

Tabel 4.1 
Paleo-landschappen met de onderscheiden 
lithogenetische eenheden.

4
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De estuariene afzettingen zijn alleen in het oosten van vindplaats 5C in beeld gekomen. 

Hier bevindt de top ervan zich rond 1,2 tot 1,4 m -NAP. In het westen zijn de estuariene 

afzettingen waarschijnlijk opgeruimd door de daar aanwezige dekgeul. Onderhavig 

onderzoek heeft geen nuttige aanvullende informatie over de datering en genese van 

dit landschap opgeleverd.

4.3 Het kwelder- en krekenlandschap

Het kwelder – krekenlandschap (supra-getijden milieu) kenmerkt zich in plangebied 

locatie Valkenburg door het voorkomen van verschillende geulen of geulsystemen. 

Met name in het centrale deel van het plangebied lijkt sprake van een goed ontwikkeld 

geulenstelsel, waarlangs zich zandige oevers hebben gevormd. Het geulenstelsel 

heeft een min of meer noord-zuid oriëntatie en buigt in het noorden iets oostelijk af. 

Figuur 4.1 
Overzicht paleo-geografische reconstructie 
van het kwelder- en krekenlandschap (op 
basis van onderzoek t/m maart 2018).
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het beeld ontstaat van enkele bredere geulen met zandige oevers, van waaruit een 

fijner geulsysteem zich vertakt. Buiten de zones met oever en geulafzettingen komt 

zwaardere klei voor die op grotere afstand van de geulen humeuzer en zelfs venig 

wordt. 

Het geulensysteem is op basis van diatomeeën en botanisch onderzoek gevormd in 

een zoetwater getijden milieu. Op basis van datering van de verlandingafzettingen van 

een aantal van deze kreekgeulen blijkt dit landschap op de overgang van late bronstijd 

naar vroege ijzertijd te zijn gevormd (tussen 2743 en 2690 BP;  resp. circa 875 - 850 BC 

bij 1 sigma). 

Vaak is sprake van een abrupte overgang tussen de sedimentatiefase van het kwelder- 

en krekenlandschap en de sedimentatiefase van het estuariene landschap. 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.

Tijdens het onderhavige onderzoek is vastgesteld dat het kwelder- en krekenlandschap 

alleen in het oosten van vindplaats 5C aanwezig is in de vorm van een circa 20 cm dik 

pakket sterk siltige komklei. In het westen van het onderzoeksgebied heeft de dekgeul 

het kwelder- en krekenlandschap volledig geërodeerd. 

4.4 Getijden (dek)afzettingen

Het onderscheid tussen het kwelder – krekenlandschap en het getijden – dek landschap 

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 plangebied locatie 

Nieuw Valkenburg 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 lagere delen ervan. Met name het nivellerende 

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.

In het westen van locatie Nieuw Valkenburg is een geul door de kwelderafzettingen 

tot in het estuartiene landschap ingesneden. Vanuit deze geul is vermoedelijk 

(een deel van) het sediment over het kwelderlandschap afgezet. De geul wordt in 

noordelijke richting, zeewaarts, duidelijk breder. Dit duidt op een binnendelta of op 

een zeearm. Op basis van de profielen is nog niet vast te stellen hoe deze geul ontstaan 

is (marien of fluviatiel). Langs de oostrand van deze geul is een brede zone met 

zandige dekafzettingen aangetroffen. In dit pakket bevinden zich verschillende dunne 

vegetatieniveaus. Op basis van deze vegetatieniveaus lijken de dekzafzettingen in 

verschillende fasen (tijdens verschillende stormvloeden?) te zijn gevormd. In oostelijke 

richting wordt het pakket kleiiger en neemt het aantal laklagen af.  

Tijdens het onderzoek van vindplaats 5C is in het westen de dekgeul aangesneden. 

Deze bestaat hier uit sterk tot uiterst siltige, humeuze klei. Ten oosten hiervan bevindt 

zich achtereenvolgens een strook met meer zandige dekafzettingen en een strook met 

kleiige dekzafzettingen. 

De afzettingen van het deklandschap zijn niet nauwkeurig gedateerd. Het lijkt er op 

dat dit landschap niet veel jonger is dan het onderliggende kwelder-kreken landschap. 
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Op basis van de het in dit landschap aangetroffen archeologische materiaal is dit 

landschap pas in de (late) ijzertijd bewoonbaar geworden.

4.5 Verstoringen

De onderscheiden landschappen zijn door de tijd heen in meer of mindere mate 

verstoord geraakt. Allereerst is het kreken- en kwelderlandschap door de latere 

activiteit van de dekgeul deels geërodeerd. Verder is de top van het oorspronkelijke 

profiel vanaf de laat-middeleeuwse ontginningen omgezet in een bouwvoor. Daarnaast 

heeft de aanleg van landingsbanen door de Duitsers in de Tweede wereldoorlog lokaal 

geleid tot aanzienlijke verstoring van de dekafzettingen  Als laatste zijn verschillende 

drainagestelsels aanwezig. De drainages zijn vaak tot in de estuariene-afzettingen 

aangelegd. De drie onderscheiden landschappen zijn hierdoor verstoord geraakt. 

 

Figuur 4.2 
Overzicht paleo-geografische reconstructie 
van het deklandschap (op basis van onder-
zoek t/m maart 2018)..
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Sporen en structuren

De archeologische begeleidingen hebben in totaal 80 antropogene sporen opgeleverd 

(bijlage 1). Op grond van het uiterlijk van de sporen en de chronologische kenmerken 

van het aangetroffen vondstmateriaal is een onderscheid te maken in sporen uit de 

ijzertijd-Romeinse tijd (Figuur 5.1) en sporen uit de Nieuwe tijd Figuur 5.2). Hieronder 

worden de sporen per periode besproken.

5.1 IJzertijd en Romeinse tijd

Paal- en staaksporen
In totaal zijn er vijf paalsporen aangetroffen, waarvan er vier bij elkaar liggen (sporen 

152-155) en een geïsoleerd ligt (spoor 27). De vier bijeen gelegen sporen zijn zeer 

ondiep (4 tot 7 cm) en vormen mogelijk de resten van een zwaar aangetast gebouw of 

hekwerk. Het “losse” paalspoor 27 heeft een diepte van 45 cm en heeft een onbekende 

functie gehad (Figuur 5.3). De paalsporen leverden geen vondsten op.

In het westen van put 198 zijn bij het verdiepen van vlak 1 naar de top van de 

geul afzettingen twee staken aangetroffen (sporen 201 en 202). Beide staken zijn 

vermoedelijk vanuit de dekafzettingen in de bodem gedreven. Alleen de delen van de 

staken die permanent onder het grondwater stonden zijn bewaard gebleven.6 Hoewel 

hun datering op basis van bewerkingssporen en houtsoort niet scherper te krijgen is 

dan bronstijd of jonger (zie paragraaf 6.6), pleit het feit dat de staken op een hoger 

niveau al volledig verdwenen waren op een oudere datering (ijzertijd-Romeinse tijd) in 

plaats van een jongere (Nieuwe tijd).

Greppels
Tijdens het onderzoek zijn delen van zeven greppels aangetroffen.  De diepte van de 

greppels varieert van enkele centimeters (spoor 150) tot 60 cm (spoor 28). 

Greppel 158 bestaat uit een noord-zuid georiënteerd greppeldeel een haaks hierop 

staande, smallere greppel. Beide greppels lijken deel uit te maken van een groter 

systeem dat tot buiten de opgravingsputten doorloopt.7 De homogene vulling van de 

greppels met onderin “spoelbandjes” duidt erop dat de greppel enige tijd heeft open 

6  Beide staaksporen staan niet afgebeeld in figuur 5.2 omdat ze tijdens het veldwerk per ongeluk 
niet zijn ingemeten.

7  In de noordelijke sleuf 161 zijn de beide greppeldelen van spoor 158 niet aangetroffen. 
Vermoedelijk hebben ze hier wel gelegen, maar zijn ze niet herkend waardoor het vlak hier te 
diep is aangelegd.

Figuur 5.3 
De doorsneden van paalspoor 27 (links) en 
greppelspoor 26 (rechts) in het noordwesteli-
jke profiel van werkput 163. 

5



28 Nieuw-ValkeNburg

gelegen. Mogelijk functioneerde het greppelsysteem als afbakening van terreindelen 

of voor de afwatering van het terrein. 

De vijf overige greppels lijkt het niet te gaan om lange, doorlopende greppels van een 

groter systeem maar om kortere, “losse” exemplaren. Hierop wijst het feit dat een 

of beide greppeleinden binnen de opgraving liggen. De functie van deze greppels is 

onduidelijk.   

De vulling van het merendeel van de greppels bevatte niet meer dan enkele verspreid 

gelegen fragmenten handgemaakt aardewerk, dierlijk bot en natuursteen dat als 

“zwerfvuil” is te interpreteren. Greppelspoor 167 wijkt af door een grote hoeveelheid 

vondsten: 109 fragmenten dierlijk bot, 78 scherven handgemaakt aardewerk en 1 stuk 

natuursteen. De scherven aardewerk vertegenwoordigen niet een of enkele complete 

potindividuen, maar zijn een mengelmoes van een groot aantal verschillende potten. 

Ook het botmateriaal bestaat uit botfragmenten van delen van rund en schaap/geit, 

alsook de snuit van een paard. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de 

greppel is opgevuld met nederzettingsafval.

Kuilen
Er zijn twee kuilen aangetroffen. Spoor 120 heeft een doorsnede van 1 m en een diepte 

van 20 cm en bevat enkele stuks botmateriaal en handgemaakt aardewerk (zwerfvuil). 

De  functie van deze kuil is onduidelijk.

Spoor 162 heeft een doorsnede in het vlak van 90 cm en een diepte van 80 cm en is als 

waterkuil geïnterpreteerd (Figuur 5.4). De onderste vulling (laag 3) bestaat onderin uit 

sterk gelaagde humeuze klei met  bevat plantenresten en bovenin uit hetrogene grijze 

klei. Laag 2 bestaat volledig uit humeuze klei met ook hierbij een onderscheid tussen 

een gelaagheid onderin en een meer hetrogene vulling bovenin. Laag 3 bestaat uit een 

vrij homogeen pakket humeuze gevlekte klei. Uit de kenmerken van de verschillende 

vullagen kan worden afgeleid dat de kuil na graven eerst geleidelijk is sichtgeslibd, 

vervolgens voor een deel is dichtgegooid of ingestort, waarna de overgebleven kuil 

weer deels langzaam is dichtgeslibd en weer deels is dichtgegooid of ingestort. 

De bovenste laag 1 vertegenwoordigt waarschijnlijk de nazak van een afdekkende 

humeuze kleilaag die in latere tijden over het terrein is afgezet. 

Figuur 5.4 
Doorsnede van waterkuil spoor 162, met van 
boven naar beneden lagen 1, 2 en 3. Zie de 
tekst voor een beschrijving van de lagen.
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Onderin de waterkuil 162 zijn 202 botfragmenten en vijf stuks handgemaakt 

aardewerk aangetroffen. De botfragmenten zijn afkomstig van skeletdelen van twee 

schapen/geiten en een rund. De snijsporen op de botresten van schaap/geit en hun 

samenstelling (vooral de vleesrijke poot- en borstdelen) geven aan dat we te maken 

hebben met slachtafval dat na het buiten gebruik raken van de waterkuil hierin is 

gestort.

5.2 Nieuwe tijd

Er zijn 64 sporen aangetroffen die in de Nieuwe tijd zijn aangelegd (Figuur 5.2). 

Een belangrijk deel van deze sporen betreft verkavelingsgreppels en -sloten die 

samenhangen met het agrarisch gebruik van het terrein voor de aanleg van het 

vliegveld in 1938. Andere sporen zijn gerelateerd aan de militaire gebruiksfase (recente 

verstoringen en drains, puinfundering van de Duitse landingsbanen). 

de  middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd (n=18). Van een aantal greppels is de datering niet 

geheel duidelijk (n=9). De overige greppels (n=5) dateren in de prehistorie of Romeinse 

tijd. Vermoedelijk hangen de greppels samen met een indeling van het landschap en 

hebben ze mogelijk gediend als ontwatering. Dit is echter lastig vast te stellen omdat 

er slechts korte stukken greppel binnen het onderzoek onderzocht konden worden. 

Uit de greppels is weinig tot geen vondstmateriaal afkomstig. Met uitzondering van 

greppel S167. Uit deze greppel zijn vijf stuks bot en negen fragmenten prehistorisch 

aardewerk afkomstig. Het aardewerk dateert in de late bronstijd tot en met ijzertijd. 

Paalsporen
In totaal zijn er negen paalsporen aangetroffen tijdens het onderzoek. Twee van de 

paalsporen bestonden uit houten palen afkomstig van het tweede vlak in werkput 

198. Van de overige paalsporen valt één spoor te dateren in de nieuwe tijd. De overige 

paalsporen zijn waarschijnlijk prehistorisch. In werkput 196 bevind zich een klein 

cluster van vier paalsporen. De sporen zijn zeer ondiep (4 – 7 cm) en vormen geen 

eenduidige structuur. 

(water)kuilen
Er zijn twee kuilen aangetroffen tijdens het onderzoek. Eén van de kuilen kan 

geïnterpreteerd worden als waterkuil. De kuil is rond van vorm en heeft een diameter 

van ca. 1m en is 80 cm diep. De onderste vulling is gelaagd en bevat plantenresten 

wat betekend dat de kuil gedurende langere tijd open heeft gelegen en langzaam is 

opgevuld. Opvallend is dat er onderin de kuil een grote hoeveelheid bot aangetroffen 

werd. Op basis van aardewerk afkomstig uit de onderste vulling kan de kuil in de late 

bronstijd tot en met de ijzertijd gedateerd worden. De tweede kuil betreft een kuil 

waarvan de functie niet duidelijk is. De kuil heeft afmetingen van 1,75 x 0,85 m. De kuil 

heeft een diepte van 20 cm.



Figuur 5.1 
Overzicht van de sporen uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd



Figuur 5.2 
Overzicht van de sporen uit de Nieuwe tijd.
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Vondsten en specialistisch onderzoek

6.1 Inleiding

In totaal zijn er 579 vondsten (gewicht 6778,4 gram) aangetroffen (Tabel 6.1). Het 

merendeel is afkomstig uit sporen (ca. 85%), het overige deel uit bodemlagen (zie 

bijlage 2).  Hieronder worden de vondsten per categorie beschreven.

Categorie Aantal Gewicht

Aardewerk Nieuwe tijd 6 46,1

Handgemaakt aardewerk (ijzertijd) 201 2836,5

Romeins import aardewerk 1 2,9

Baksteen 4 103,8

Kleipijpen 2 1,4

Metaal (ijzeren spijker) 1 10,8

Dierlijk bot 355 3307,6

Steen 6 469,3

Hout 3 -

Totaal 579 6778,4

6.2 Dierlijk bot

Tijmen Moesker (Moesker Archeologie)

6.2.1 Inleiding 

Het onderzoek van vindplaats 5C heeft in totaal 355 fragmenten dierlijk botmateriaal 

opgeleverd, welke behoren tot 207 skeletelementen. De vondsten zijn vo0ral afkomstig 

uit sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd; een minderheid (32 fragmenten) dateert uit 

de Nieuwe tijd. Het botmateriaal is voornamelijk afkomstig uit greppels, (water-) kuilen 

en natuurlijke lagen. In het kader van het onderzoek van vindplaats 5C wordt alleen het 

botmateriaal uit de ijzertijd en Romeinse tijd besproken. De botten uit de Nieuwe tijd 

blijven buiten beschouwing. De kenmerken van dit “jonger” materiaal zijn wel verwerkt 

in bijlage 3.

6.2.2 Onderzoeksmethodiek

Van elk skeletelement zijn de dierklasse, diersoort (of diergrootte), het 
skeletelement, fragmentgrootte, gewicht, gerelateerde zone(s) en het 
geslacht geregistreerd conform het laboratorium protocol archeozoölogie.8 
Wanneer een skeletelement van een zoogdier niet op soort gebracht kon 
worden, is het ingedeeld in een grootteklasse (‘groot zoogdier’, ‘middelgroot 
zoogdier’ en ‘klein zoogdier’). Grote zoogdieren zijn paard, rund en 
edelhert; tot de categorie middelgrote zoogdieren behoren schaap, geit, 
varken en hond, en de groep kleine zoogdieren betreft onder andere kat 
en haasachtigen. Aangezien schaap en geit op morfologisch niveau nauwelijks te 

onderscheiden zijn, zijn deze beide diersoorten in een overkoepelende groep (schaap/

geit) geplaatst.

8  Lauwerier 1997.

6

Tabel 6.1 
Overzicht aantallen vondsten.
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Indien mogelijk is de (slacht)leeftijd bepaald aan de hand van informatie over de 

doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en de vergroeiingstadia van 

skeletelementen. De registratieprocedure voor het bepalen van de leeftijd op basis van 

gebitselementen is gebaseerd op een methodiek ontwikkeld door Grant.9 De door haar 

gestelde leeftijdscategorieën zijn afgeleid van onderzoek uitgevoerd door Halstead 

en Payne.10 De tweede methode voor de bepaling van de (slacht)leeftijd is gebaseerd 

op de mate van vergroeiing van de botten – en dan met name de vergroeiing van de 

schacht (diafyse) met de uiteinden (epifysen) van pijpbeenderen. Habermehl heeft 

voor verscheidene diersoorten onderzocht op welke leeftijden deze botdelen fuseren 

en welke kenmerken zichtbaar zijn tijdens de verschillende vergroeiingstadia.11 De 
hieronder weergegeven resultaten zijn gebaseerd op Habermehl’s conclusies.

Bijzondere kenmerken/sporen op de dierlijke resten, zoals slacht- en 
vraatsporen, pathologieën, sporen van verhitting en bewerking, zijn ook 
beschreven. Wanneer er sprake was van complete pijpbeenderen zijn 
hiervan maten genomen. Deze standaardmaten zijn afgeleid van Von den 
Driesch.12 Met bijvoorbeeld de grootste lengtemaat van pijpbeenderen kan 
de schofthoogte van gedomesticeerde dieren worden berekend. Voor de 
schofthoogtebepaling van runderen is de vermenigvuldigingsfactor gebruikt 
zoals vastgesteld door Matolcsi en voor schaap/geit de factor van Teichert.13

6.2.3 Het dierlijk botmateriaal uit de ijzertijd en Romeinse tijd: 
resultaten

Over het algemeen is het dierlijke skeletmateriaal goed geconserveerd. Ongeveer 78 % 

van het materiaal kon op soort worden gedetermineerd. De meeste fragmenten waren 

nog zeer goed geconserveerd waardoor de snijsporen en haksporen aan de buitenzijde 

goed konden worden vastgesteld. Bij een enkel bot afkomstig uit de natuurlijke 

afzettingen was de buitenzijde licht verweerd. 

De soortenlijst bestaat vooral uit gedomesticeerde diersoorten (zie Tabel 6.2). Er zijn 

resten van rund, schaap/geit, varken en paard aangetroffen. Daarnaast zijn ook twee 

fragmenten van een wilde eend vastgesteld. De botfragmenten die niet herkenbaar 

meer waren, konden tot de klasse “groot zoogdier” en “middelgroot” zoogdier worden 

gerekend. 

Klasse Latijn Soort Aantal
fragmenten

Aantal 
elementen % MAI % Gewicht 

(g)

Zoogdieren Bos taurus Rund 36 20 10 14 24 1040

  Ovis aries / Capra hircus Schaap / geit 186 137 69 6 10 983

  Sus domesticus Varken 2 1 0 1 1 26

  Equus caballus Paard 45 5 3 4 7 612

    Grote zoogdieren 29 20 10 20 34 238

    Middelgrote zoogdieren 23 13 7 13 22 23

Vogels Anas platyrhynchos Wilde eend 2 2 1 1 2 6

      323 198 100 59 100 2928

9  Grant 1982.
10  Halstead 1985; Payne 1973.
11  Habermehl 1975; Habermehl 1985.
12  Von den Driesch 1976.
13  Matolcsi 1970; Teichert 1975.

Tabel 6.2 
Overzicht soorten late prehistorie 
/ Romeinse tijd (MAI = minimum 
aantal individuen).



Nieuw-ValkeNburg    35

Omdat 91% van het botmateriaal uit twee sporen afkomstig is (sporen 162 en 167) is de 

soortenverhouding (Tabel 6.3) gebaseerd op het minimum aantal individuen (Tabel 6.2 

: MAI). 

Soort Aandeel (% van totaal)

Rund 24

Schaap/geit 10

Paard 7

Varken 1

Wilde eend 2

Groot zoogdier 34

Middelgroot zoogdier 22

Uit het soortenspectrum blijkt dat rund en schaap/geit dominant zijn waarbij het 

hoge aantal determinaties “groot zoogdier” vermoedelijk ook rund betreffen. Rund 

en schaap/geit spelen dus een belangrijke rol in de (voedsel)economie van de ijzertijd 

en Romeinse tijd. Runderen kunnen als trek-/lastdieren zijn gebruikt en schaap/geit 

voor de wolproductie. Daarnaast vormden beide soorten een voedselbron. Dat rund 

en schaap/geit onder meer voor de vleesconsumptie werden gehouden blijkt uit 

haksporen (n=12) en snijsporen (n=32) die op botfragmenten van deze soorten zijn 

vastgesteld, met name de  vleesrijke poot- en borstdelen (zie Tabel 6.4). Een opvallend 

snijspoor bevond zich aan de onderkant van een atlas (halswervel) van een schaap/geit. 

Dit spoor kan te maken hebben met de primaire slacht van het dier, namelijk het dood 

laten bloeden door één van de slagaders door te snijden. 

De andere soorten zoals het varken en paard zullen geen of een zeer beperkte rol 

hebben gespeeld in de voedseleconomie, alhoewel er één tibia fragment van een paard 

een mogelijk hakspoor kent. De twee botten van een wilde eend zijn opvallend te 

noemen en weerspiegelen mogelijk het gebruik van wild als aanvulling op hun dieet.

Er zijn zes kleine botfragmenten met sporen van vraat, vermoedelijk hebben er honden 

rondgelopen op de erven.

Sporen op bot                     Aantal

Vraat hond 6

Gecalcineerd 1

Hakspoor 13

Snijspoor 32

Eindtotaal 52

Slacht-leeftijd
Er zijn zowel jonge als oudere dieren herkend tussen het botmateriaal van rund en 

schaap/geit. Zo zijn er in waterkuil drie individuen waarvan de leeftijd aan de hand 

van de vergroeiingsstadia van enkele complete botten is vastgesteld: één volwassen 

schaap geit, één juveniveel schaap/geit en één juveniel rund.

Verder is er in greppel S167 een snuitdeel (voorkant mandibula / maxilla) van een 

hengst aangetroffen waarvan de leeftijd op basis van de slijtage van de voortanden 

tussen de 2 en 5 jaar is geschat. 

Schofthoogte
Van zowel runderbotten als botten van schaap/geit konden maten genomen om de 

schofthoogte vast te stellen. De schofthoogte van een rund uit greppelspoor 167 is 

op basis van een middenvoetsbeen (metacarpus) geschat op 1,18 m. Bij een schaap/

geit uit waterkuil S162 resulteert de maten van een dijbeen (femur) en een spaakbeen 

(radius) in een schofthoogte van 0,65 m. 

Tabel 6.3
Verhouding tussen de aangetroffen diersoorten 
op basis van minimum aantal individuen.

Tabel 6.4 
Sporen op het bot.
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Contextuele analyse
Het merendeel van de botresten gaat het om “losse” vondsten die als (zwerf)afval 

in sporen en lagen is terecht gekomen. De twee sporen met de meeste botten zijn 

waterkuil 162 en greppelspoor 167. Deze diepe  sporen lijken, mogelijk na het verliezen 

van hun oorspronkelijke functie, voor het dumpen van slachtafval te zijn gebruikt.  

Zo zijn onderin kuilspoor 162 skeletdelen van twee schapen/geiten en een rund 

aanwezig voorzien van snij- en haksporen. Bij de twee schapen/geiten gaat het vooral 

om de poot- en borstdelen, dus met name de vleesrijke delen. Bij het rund is enkel 

een deel van de wervelkolom aangetroffen. Mogelijk zijn de dieren tegelijk geslacht 

ter gelegenheid van een feest en is er een “feestmaal” genuttigd in de buurt van de 

waterkuil. 

Spoortype
Aantal 

elementen Rund
Schaap / 

geit Varken Paard
Grote 

zoogdieren
Middelgrote 

zoogdieren
Laag 1 1

Waterkuil 149 6 132 1 10

Kuil 2 1 1

Greppel 30 8 2 1 4 12 3

6.2.4 Conclusie

De botresten verzameld uit de sporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd geven aan dat 

rund en schaap/geit dominant waren in de voedseleconomie. Het aandeel van paard en 

varken was daarentegen zeer beperkt. Twee botten van een wilde eend wijzen mogelijk 

op het gebruik van wild als aanvulling op het dieet.

Het soortenspectrum van het botmateriaal en de kenmerken van het botmateriaal 

komen overeen met die van vindplaatsen 5A en 5B. De studie aan dit laatste materiaal 

wijst op een inheemse traditie van de benutting van dieren, maar wel met een 

Romeinse beïnvloeding.14

6.3 Prehistorisch aardewerk

Lucas Meurkens

Inleiding en werkwijze
Bij het onderzoek zijn 201 scherven aardewerk gevonden. Het gaat bijna uitsluitend 

om handgevormd prehistorisch aardewerk (N=201) en één scherf gedraaid Romeins 

aardewerk. 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.

14  Cavallo 2012, 274 ev.

Tabel 6.5 
Overzicht spoorcontexten en aangetroffen 
elementen per soort.
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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.15

Resultaten
In totaal zijn 178 scherven handgevormd aardewerk beschreven, waarvan er 44 

geclassificeerd zijn als gruis (bijlage 4).16 De resterende 134 scherven zijn afkomstig uit 

verschillende contexten. Het grootste deel van het aardewerk is gevonden in sporen 

(N=82). Daarnaast is aardewerk aangetroffen in de dekafzettingen (S5030, 22 stuks) 

en lagunaire/estuariene afzettingen (S7000, 30 stuks).  Het complex oogt relatief 

uniform en wordt dan ook behandeld als één gelijktijdig complex. De technologische 

en typologische kenmerken van het complex staan omschreven in Tabel 6.6, waarbij 

onderscheid gemaakt is tussen het aardewerk uit sporen en uit afdekkende lagen.

  N % N %

totaal scherven 82   52  
     

mageringsmateriaal 82 52

steengruis 0 0 0 0

zand 11 14 1 2

zand en potgruis 0 0 1 2

potgruis 61 75 36 69

potgruis en organisch 5 6 14 27

organisch 1 1 0 0

niet zichtbaar /overig 3 4 0 0
     

afwerking buitenzijde 82 52

glad/gepolijst 9 11 2 4

ruw 70 85 46 88

besmeten 3 4 3 6

onduidelijk 0 0 1 2
     

potvorm 4 3

open 0 0 0 0

gesloten met hals 4 100 3 100

gesloten zonder hals 0 0 0 0

gesloten onbepaald 0 0 0 0
     

randversieringsfrequentie 8 3

versierd 2 25 3 100

onversierd 6 75 0 0
     

wandversieringsfrequentie 71 47

versierd 25 35 13 28

onversierd 46 65 34 72
     

wandversieringstechniek 25 13

nagel-/vingertopindrukken 3 12 0 0

kalenderberg(-achtig) 0 0 0 0

spatelindrukken 0 0 1 8

kamstreek 3 12 1 8

stafband (on)versierd 0 0 0 0

groeven 18 72 10 76

ribbels 0 0 1 8

overig 1 4 0 0

15  Van Heeringen 1992
16  Gefragmenteerde scherven met recente breuken zijn als 1 exemplaar geteld.

Tabel 6.6 
Technologische en typologische kenmerken 
aardewerk.
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Technologische en typologische kenmerken van het handgevormde aardewerk
Het aardewerk heeft een beige tot bruin gekleurd oppervlak. De kern is over het 

algemeen donkergrijs tot zwart gekleurd. Het grootste deel van het aardewerk is 

gemagerd met potgruis (ca. 70%). Een kleine groep scherven (20 stuks) is gemagerd 

met organisch materiaal of een combinatie van organisch materiaal en potgruis.  

Het aardewerk is hoofdzakelijk ruwwandig, maar door de al vermelde verwering van 

het aardewerk kan het aandeel  ruwwandig te hoog uitgevallen zijn ten koste van het 

aandeel gladwandig/gepolijst aardewerk (3%). Het percentage aardewerk met een 

besmeten oppervlak is laag (6 stuks, ca. 4%). Besmijting, waarbij vóór het bakken een 

klodderige kleipap aangebracht wordt op de buitenkant van het aardewerk, 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.17 

Bij de scherven waarvan de potvorm gereconstrueerd kon worden domineren gesloten 

vormen met hals (N=7). In enkele gevallen kon iets meer gezeg worden over de 

precieze vorm. Het gaat daarbij vooral om licht gesloten drieledige kommen/potten 

(vnr. 131.3) of iets sterker gesloten drieledige kommen/potten met S-vormig profiel 

(vnrs. 129.6 en 139.2). 

Een aanzienlijk deel van de scherven uit de sporen en afdekkende lagen is versierd. 

Van de aanwezige randen is bijna de helft versierd (5 stuks). De versiering bevindt 

zich veelal aan de buitenzijde van de rand. In één geval is zowel de buitenzijde als 

de bovenzijde van de rand versierd met een golf-achtige versiering (vnr. 131.3). Het 

percentage wandscherven met versiering bedraagt 28% (N=38). Groeven vormen het 

dominante versieringsmotief (vnr. 129.6 en 159.8), gevolgd door kamstreekversiering 

(vnr. 139.2) en vingertop- / nagelindrukken. Opvallend is verder een wandscherf die 

versierd lijkt met twee donkerbruine strepen. Vermoedelijk betreft het hier een soort 

beschildering.

Datering van het complex
Voor een datering van het complex zijn de berekende percentages zoals uiteengezet 

in tabel 1 vergeleken met de percentages die voor aardewerkcomplexen uit dezelfde 

regio berekend zijn, zoals beschreven door Van Heeringen.18 

Het lage aandeel aardewerk met een besmeten oppervlak, het percentage 

wandversiering en het voorkomen van randversiering aan de buitenzijde rand wijzen 

op een datering aan het einde van de midden-ijzertijd en de late ijzertijd. De datering 

kan verder worden aangescherpt tot late ijzertijd op basis van het voorkomen van 

organisch mageringsmateriaal, dat volgens Van Heeringen in de gevorderde late 

ijzertijd te plaatsen is (2de eeuw v.Chr.).19 Kenmerkend voor deze periode is ook de 

dominantie van groefversiering ten opzichte van andere versieringstechnieken.

Naast het handgevormde aardewerk is één scherf gedraaid Romeins aardewerk 

gevonden. Het gaat om een fragment terra sigillata. Het is te klein voor verdere 

determinatie.

17  Arnoldussen & Ball 2007
18  Van Heeringen 1992, 262, figuur 49
19  Van Heeringen 1992, 261
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6.4 Natuursteen

Sebastiaan Knippenberg

Bij de archeologische begeleiding zijn zes stenen verzameld. Twee exemplaren zijn 

aangetroffen in Nieuwe tijd-grondsporen, één komt uit een ijzertijd-greppel en één uit 

een Romeinse tijd-greppel. De overige twee stenen komen uit de dekafzettingen in put 

198.

Bij alle stenen gaat het om complete rolstenen. Vijf daarvan kunnen als natuurlijk 

bestempeld worden. Zij bezitten geen sporen van bewerking of gebruik. Één is echter 

gemodificeerd. Het betreft een platte in bovenaanzicht driehoekige steen van grijze 

kwartsiet met dunne kwartsaders, afkomstig uit een Nieuwe tijd greppel S188. De 

steen is gebruikt als een klopsteen. Op ieder van de drie hoekpunten en langs een van 

de lange zijdes zijn beschadigingen aanwezig als gevolg van een kloppende activiteit. 

Naast gebutste oppervlaktes bezitten de hoekpunten ook afslagnegatieven, doordat 

er tijdens het kloppen afslagen en kleine schilfers van de steen zijn afgesprongen. 

Gezien de jonge context, waarin dit werktuig is aangetroffen, is het moeilijk aan te 

geven waartoe deze klopsteen precies heeft gediend. Dit kan voor allerlei doeleinden 

zijn geweest. Gedurende de nieuwe tijd is door de betere toegankelijkheid van metalen 

gereedschap, het gebruik van steen vooral beperkt tot maal- en slijpgereedschap, en 

zal het gebruik als klopsteen een erg ad-hoc karakter hebben gehad.   

Steen van enige omvang bevindt zich niet van nature in de fijn klastische afzettingen, 

waarop de vindplaats gelegen is en moet dus van elders door mensen zijn aangevoerd. 

Het gerolde karakter van het materiaal suggereert dat ontsluitingen van secundaire 

gesteentes bezocht zijn voor het verzamelen ervan. Onder het materiaal bevinden 

zich naast kwartsiet, ook kwarts een grove zandsteen. Dit zijn alle veelvoorkomende 

gesteentes binnen rivierafzettingen van Rijn en Maas.20 Opvallend is dat de helft van 

de stenen een platte vorm heeft. Dit zou erop kunnen duiden dat de stranden zijn 

afgelopen op zoek naar bruikbaar steen.21  Het materiaal dat men in deze contreien 

op de kust aantreft heeft een Rijnherkomst. Het zijn gesteentes die uit dieper gelegen 

Pleistocene Rijnriviergrindafzettingen door de Holocene Rijn zijn aangesneden en 

voor de kust zijn afgezet, waarna ze door zeestroming op de stranden zijn terecht 

gekomen.22  

6.5 Aardewerk en bouwmateriaal uit de Nieuwe tijd 

Sven Baas

6.5.1 Aardewerk 

Bij het onderzoek zijn in totaal zes scherven aardewerk uit de Nieuwe tijd gevonden. 

Het merendeel van het aardewerk is roodbakkend geglazuurd (N= 4) . Twee scherven 

komen uit de basis van de oude bouwvoor (1 randscherf en 1 wandscherf). De 

randscherf is afkomstig van een bord. De overige twee scherven (1 bodemscherf en 

1 wandscherf)  komen uit greppels. Eén scherf is roodbakkend en bevat een witte 

sliblaag. De bodemscherf is sterk verweerd. De afwezigheid van glazuur en het zachte 

baksel plaatst de datering van de scherf vermoedelijk in de volle middeleeuwen. De 

laatste scherf is een bodemscherf van een porseleinen schotel en zal dateren na 1600. 

20  Van der Lijn 1963.
21  Van Straaten 1991.
22  Van Straaten 1991.
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De greppels en bodemlaag waar het aardewerk uit afkomstig is kunnen op basis van 

het aangetroffen aardewerk niet nauwkeuriger gedateerd worden dan Nieuwe Tijd.

6.5.2 Kleipijpen

In de depressie S186 zijn twee fragmenten kleipijp aangetroffen. Het gaat om twee 

uiteindes van relatief dunne stelen.  De diameter van de rookkanalen is ca. 2,5mm. Op 

basis hiervan zijn de stelen te dateren in de 18e eeuw. 

6.5.3 Bouwkeramiek

In totaal zijn er vier fragmenten bouwkeramiek verzameld tijdens het onderzoek. Het 

gaat om kleine sterk verweerde fragmenten die niet nader gedetermineerd kunnen 

worden. 

6.6 Hout

Yvonne van Amerongen

Er zijn drie houtvondsten in hun geheel bestudeerd en beschreven. De vondsten 

betreffen twee staken (sporen 201 en 202) en een liggende stam die te voorschijn zijn 

gekomen bij het verdiepen van vlak 1 naar de top van de geulafzettingen (S7000). 

Houtanalyse
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 

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 determinatie23 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. 

23  Met behulp van Schweingruber 1982
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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.

Resultaten en discussie
In spoor 201 en 202 zijn twee aangepunte houten staken (respectievelijk vnr. 155 en 

157) gevonden (Figuur 6.1, boven, Tabel 6.7). In beide gevallen gaat het om objecten 

van eikenhout (Quercus spec.). De staken zijn bewerkt met een metalen bijl, waarbij 

het bij vnr. 157 om een metalen bijl waarvan het uiteinde van het blad licht rond is (zie 

6.1, linksonder). Dit type bijlen  werd gebruikt vanaf de bronstijd. 

Op het stuk hout uit spoor 7000 zijn hele andere bewerkingssporen aangetroffen 

(figuur 6.1, rechtsonder, Tabel 6.7), namelijk knaagsporen van bever. Het gaat om een 

omgeknaagde stam van haagbeuk (Carpinus betulus). Naast het deel dat beknaagd 

is om de boom te doen omvallen zijn er ook op de stam ondiepere knaagsporen 

waargenomen waar de bever de bast van de stam heeft verwijderd. Bevers knagen 

vaak bomen langs een watergang om (tot ca. 40 meter vanaf de oever), waarbij bomen 

op natte standplaatsen het eerst worden geveld, zoals wilg of els. Haagbeuk is een 

boomsoort die ook onderdeel kan uitmaken van de selectie van de bever, maar groeit 

bij uitstek op lemige ondergronden24, 25. Het is daarom niet zeer waarschijnlijk dat 

de haagbeuk lokaal heeft gegroeid te Valkenburg (Z-H), al blijft dit een mogelijkheid. 

Meer aannemelijk is dat de omgeknaagde stam meegevoerd is met rivierwater en 

op die manier in Valkenburg terecht gekomen. Haagbeuk als soort levert ook nog 

een voorzichtige datering op, aangezien deze boom niet inheems is in Nederland 

sinds de laatste ijstijd. De haagbeuk wordt pas sinds onze jaartelling waargenomen 

in pollendiagrammen, dus de stam kan dateren vanaf de Romeinse tijd.26 Om meer 

zekerheid van deze datering en daarmee de datering van de laag te verkrijgen zou 

een 14C-datering kunnen worden uitgevoerd: door de aanwezigheid van de buitenste 

jaarring kan er een vrij nauwkeurige datering worden verwacht.

Helaas is geen van de houtvondsten geschikt voor dendrochronologische datering.

24  Maes 2013, 109
25  Weeda et al.2003
26  De Jong 1982.

pu
t

sp
oo

r

vo
nd

st

So
or

 t

co
ns

tr
uc

ti
e-

ty
pe

st
am

co
de

de
el

 b
oo

m

sc
ho

rs

le
ng

te
 m

ax

br
ee

dt
e 

m
ax

di
kt

e 
m

ax

pu
nt

vo
rm

PV
 e

xt
ra

pu
nt

le
ng

te
 m

in

pu
nt

le
ng

te
 m

ax

aa
nt

al
 ja

ar
ri

ng
en

de
nd

ro

op
m

er
ki

ng
en

197 7000 127
Carpinus betulus 
(haagbeuk) stam 1 st - 47,5 7,0 7,0 5 nvt nvt - beverknaagsporen
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Figuur 6.1 
Overzicht van de aangetroffen houtvondsten. 
Boven: vnr. 155 en 157, eikenhouten staken; 
linksonder: detail van vnr. 157 waarbij de 
vorm van de bijl zichtbaar is gemaakt met een 
witte stippellijn; rechtsonder: vnr. 127 met 
duidelijke beverknaagsporen.
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Conclusie27 

Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in de paleografische ontwikkelingen en 

bewoningsgeschiedenis van vindplaats 5C. Binnen het onderzoeksgebied zijn resten 

aangetroffen uit twee perioden: de late ijzertijd – Romeinse tijd en de Nieuwe tijd. 

Op basis van een aantal proefsleuven door vindplaats 5C en de kenmerken van de 

aangrenzende vindplaatsen 5A en 5B werd de verwachting uitgesproken dat er 

sprake is van een dekoever met daarop meerdere huisplaatsen uit de ijzertijd en 

Romeinse tijd. Eenduidige huisplaatsen zijn in de opgravingssleuven van vindplaats 

5C niet aangetroffen. Wel is er een cluster zeer ondiepe paalsporen aangetroffen dat 

mogelijk de resten van een zwaar aangetaste huisplaats vertegenwoordigt. Het is 

echter ook mogelijk dat het om de resten van een hekwerk gaat. Hoe deze paalsporen 

ook geïnterpreteerd kunnen worden, de (nabije) aanwezigheid van huisplaatsen in 

vindplaats 5C is zeer waarschijnlijk. Hierop wijzen de aanwezigheid van een waterkuil 

spoor 162, circa 40 m ten zuiden van de cluster paalsporen en het zwerfafval en 

afvaldumps die in verschillende sporen, o.m. korte greppels zijn aangetroffen. De 

huisplaatsen kunnen op de dekoever en de overgang naar de geulafzettingen worden 

verwacht, in het oostelijke deel van vindplaats 5C. In het westen van vindplaats 

C, meer naar het centrale deel van de dekgeul, lijkt in ieder geval een rechthoekig 

greppelsysteem aanwezig. 

De ouderdom van de archeologische resten kan op basis van het aardewerk in de late 

ijzertijd geplaatst worden met misschien een doorloop tot in de Romeinse tijd.

Op het gebied van de bestaanseconomie is alleen het  verzamelde botmateriaal 

informatief. De samenstelling en kenmerken van het botmateriaal komen goed 

overeen met die van het botmateriaal van vindplaatsen 5A en 5B, dat in 2012 is 

onderzocht: rund en schaap/geit waren dominant in de voedseleconomie; het aandeel 

van paard en varken was daarentegen zeer beperkt. De studie van het botmateriaal 

van de vindplaatsen 5A en 5B wijst op een inheemse traditie van de benutting van 

dieren, maar wel met een Romeinse beïnvloeding.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor gebruik van het gebied door Romeinse 

militairen. Er is eveneens geen verband vast te stellen tussen de aangetroffen resten 

en Romeinse verdedigingswerken, castellum en kampdorpen en infrastructuur langs de 

Limes.

27  De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn verwerkt in de lopende tekst van de conclusie.

7
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor type diepte breedte datering

159 1 15 Greppel NT

159 1 16 Greppel NT

159 1 17 Greppel 25 IJZ-ROM

160 1 18 Paalkuil NT

160 1 19 Greppel NT

160 1 20 Puinfundering WO2

161 1 21 Greppel 40 NT

163 1 22 Sloot NT

163 1 23 Bouwvoor NT

163 1 24 Greppel 50 NT

163 1 25 Puinfundering WO2

163 1 26 Greppel 50 IJZ-ROM

163 1 27 Paalkuil 45 IJZ-ROM

163 1 28 Greppel 60 IJZ-ROM

163 94 26 Greppel 50 IJZ-ROM

163 94 27 Paalkuil 45 IJZ-ROM

163 94 28 Greppel 60 IJZ-ROM

196 1 141 Sloot NT

196 1 142 Sloot 25 NT

196 1 143 Greppel 26 NT

196 1 144 Greppel 50 NT

196 1 145 Greppel 75 NT

196 1 146 Greppel 18 NT

196 1 147 Greppel 76 NT

196 1 148 Greppel 65 NT

196 1 149 Greppel 9 IJZ-ROM

196 1 150 Greppel 2 IJZ-ROM

196 1 151 Sloot 77 NT

196 1 152 Paalkuil 5 IJZ-ROM

196 1 153 Paalkuil 4 IJZ-ROM

196 1 154 Paalkuil 5 IJZ-ROM

196 1 155 Paalkuil 7 IJZ-ROM

196 1 156 Natuurlijke vlek 5

197 1 157 Drain WO2

197 1 158 Greppel 50 IJZ-ROM

197 1 159 Sloot NT

197 1 160 Greppel 17 NT

197 1 161 Paalkuil 15 IJZ-ROM

197 1 162 Waterkuil 80 IJZ-ROM

197 1 163 Greppel 30 NT

197 1 164 Greppel 19 NT

197 1 165 Greppel 11 NT

197 1 166 Vlek 5 NT

198 1 167 Greppel 17 IJZ-ROM

198 1 168 Natuurlijke vlek 20

198 1 169 Laag

198 1 170 Laag

198 1 171 Greppel IJZ-ROM

198 1 172 Greppel 8 NT

198 1 173 Natuurlijke vlek

198 1 174 Natuurlijke vlek

198 1 175 Greppel 12 NT

198 1 176 Greppel 9 NT

198 1 177 Paalkuil 31 NT

198 1 178 Natuurlijke vlek

198 1 179 Greppel 6 NT

198 1 180 Drain WO2

198 1 181 Vlek 1 NT

198 1 182 Bouwvoor 12 NT
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put vlak spoor type diepte breedte datering

198 1 183 Bouwvoor 4 NT

198 1 184 Greppel NT

198 1 185 Greppel 30 NT

198 1 186 Bouwvoor 5 NT

198 1 187 Bouwvoor 5 NT

198 1 188 Greppel 15 NT

198 1 189 Greppel 50 NT

198 1 190 Natuurlijke vlek 3

198 1 191 Greppel 18 NT

198 1 192 Greppel NT

198 1 193 Sloot NT

198 1 194 Greppel 13 NT

198 1 200 Kuil 20 IJZ-ROM

198 2 201 Staak 16 IJZ-ROM

198 2 202 Staak 22 IJZ-ROM

198 2 203 Greppel 15 IJZ-ROM

199 1 195 Sloot 7 NT

199 1 196 Paalkuil 25 NT

199 1 197 Greppel 30 NT

199 1 198 Greppel 12 NT

199 1 199 Greppel 0 NT

777 Drain WO2

999 Recent WO2
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht

5 159 1 17 dierlijk bot 1 107,3

5 159 1 17 Handgemaakt aardewerk 10 117,4

7 163 1 23   Handgemaakt aardewerk 1 8,1

6 163 1 24 1 Handgemaakt aardewerk 8 62,1

8 163 1 26 1 Handgemaakt aardewerk 3 16,6

116 196 1 144 1 Handgemaakt aardewerk 3 21,8

116 196 1 144 1 dierlijk bot 5 70,4

123 196 1 144 1 dierlijk bot 1 25,2

123 196 1 144 1 handgemaakt aardewerk 5 57,4

120 196 1 146 1 Aardewerk Nieuwe tijd 1 15,5

117 196 1 147 1 Handgemaakt aardewerk 1 12,9

118 196 1 148 1 dierlijk bot 1 68,5

122 196 1 148 1 Bouwkeramiek 1 15,8

121 196 1 150 1 Handgemaakt aardewerk 1 2,7

125 197 1 158 2 handgemaakt aardewerk 4 42,1

125 197 1 158 2 Steen 1 14,6

125 197 1 158 2 dierlijk bot 1 170,1

126 197 1 162 3 dierlijk bot 202 1162,7

126 197 1 162 3 Handgemaakt aardewerk 5 138,2

128 197 1 162 1 dierlijk bot 7 21,7

129 198 1 167 1 dierlijk bot 63 601,6

129 198 1 167 1 handgemaakt aardewerk 8 181,7

150 198 1 167 1 Handgemaakt aardewerk 9 83,3

150 198 1 167 1 dierlijk bot 4 92,3

152 198 1 167 1 dierlijk bot 6 235,7

152 198 1 167 1 handgemaakt aardewerk 24 409,5

153 198 1 167 1 dierlijk bot 26 152,6

153 198 1 167 1 Steen 1 47,5

153 198 1 167 1 Handgemaakt aardewerk 37 473,9

130 198 1 168 1 Handgemaakt aardewerk 1 2,3

133 198 1 169 1 dierlijk bot 2 43,4

133 198 1 169 1 Handgemaakt aardewerk 2 10,9

140 198 1 172 1 steenkool 1 2,9

140 198 1 172 1 metaal 1 10,8

149 198 1 175 1 Aardewerk Nieuwe tijd 1 2,8

149 198 1 175 1 Romeins import aw 1 2,9

135 198 1 181 1 Handgemaakt aardewerk 3 50

135 198 1 181 1 dierlijk bot 21 61,3

156 198 2 181 1 Handgemaakt aardewerk 7 108,3

156 198 2 181 1 dierlijk bot 1 188

156 198 2 181 1 Steen 1 10,8

145 198 1 186 1 Kleipijpen 2 1,4

145 198 1 186 1 Aardewerk Nieuwe tijd 1 8,6

145 198 1 186 1 Bouwkeramiek 1 14,3

146 198 1 187 1 Aardewerk Nieuwe tijd 2 10,5

146 198 1 187 1 Bouwkeramiek 1 5,4

146 198 1 187 1 dierlijk bot 1 0,8

144 198 1 188 1 Bouwkeramiek 1 68,3

144 198 1 188 1 Steen 1 386,7

142 199 1 197 2 Aardewerk Nieuwe tijd 1 8,7

154 198 1 200 1 Handgemaakt aardewerk 1 4,6

154 198 1 200 1 dierlijk bot 2 62,1

124 197 93 5030 1 handgemaakt aardewerk 1 16,5

131 198 1 5030 1 Handgemaakt aardewerk 15 158,8

132 198 1 5030 1 Handgemaakt aardewerk 1 21,1

134 198 1 5030 1 Handgemaakt aardewerk 4 104,4

136 198 1 5030 1 Handgemaakt aardewerk 5 65,6

137 198 1 5030   Handgemaakt aardewerk 1 3,7

138 198 1 5030 1 Handgemaakt aardewerk 1 12
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vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht

148 198 1 5030 1 dierlijk bot 3 73,6

151 198 1 5030 1 Handgemaakt aardewerk 8 131,6

119 197 1 5100   handgemaakt aardewerk 5 29,9

139 198 1 7000   dierlijk bot 2 84,7

139 198 1 7000   handgemaakt aardewerk 5 117,1

143 198 1 7000 1 Handgemaakt aardewerk 1 51,9

147 198 1 7000 1 dierlijk bot 1 34,3

158 198 2 7000 1 dierlijk bot 3 125,7

159 198 2 7000 1 dierlijk bot 11 29,9

159 198 2 7000 1 handgemaakt aardewerk 2 9,2

159 198 2 7000 1 Steen 2 9,7

159 198 2 7000 1 handgemaakt aardewerk 39 624,3

160 198 2 7000 1 dierlijk bot 2 3



Bijlage III Botdeterminatie

V-nr Volgnr Put Spoor Vulling Conservering Datering Klasse Soort Skeletelement Orientatie Aantal_skeletelementen Aantal_fragmenten Gewicht_g Percentage_% Deel Vergroeiing_proximaal Vergroeiing_distaal Leeftijd Sekse Associatie Opmerkingen_zoo

5 1 159 17 1 1 PREH MAM R HU R 1 1 105 10-25 5 N.V.T. VG A      

37 1 182 44 1 1   MAM R HU L 1 1 148 75-100 8 OV OV J      

37 2 182 44 1 1   MOL       2 5 7               zoetwater mossel o.i.d.

37 1 182 44 1 1   MAM HS CL L 1 1 14 75-100 8 N.V.T. VG A      

37 2 182 44 1 1   MAM R TI R 1 1 128 1-10 1 VG N.V.T. A      

116 2 196 144 1 1 XME-NT MAM R P1 IND 1 2 8 1-10 6 VG   A     prox - fragment

116 3 196 144 1 1 XME-NT MAM LM IND   2 2 2 ≤1 0            

116 1 196 144 1 1 XME-NT MAM R HO L 1 1 55 75-100 8          
Kleintje, ca 5 cm - juve-
niel 0f klein ras

123 1 196 144 1 2 XME-NT MAM R MAN L 1 1 24 1-10 1 IND IND        

118 1 196 148 1 2 XME-NT MAM LM MT IND 1 1 65 1-10 3 IND IND      
sterk verweerd bot aan 
buitenzijde schilverig

125 1 197 158 1 1 PREH MAM P TI L 1 1 165 50-75 4   VG A      

126 9 197 162 3 1 PREH MAM SG UL R 1 1 10 100 9 VG N.V.T. A      

126 35 197 162 1 1 PREH MAM SG CAR IND 2 2 1 100 9 VG VG        

126 34 197 162 1 1 PREH MAM SG TAR R 1 1 1 100 9 BG VG        

126 33 197 162 1 1 PREH MAM SG SE IND 3 3 4 100 9 VG VG      
3 stuks 2 x Links en 1x 
Rechts

126 3 197 162 3 1 PREH MAM SG RA L 1 2 21 100 9 VG BG J     distale epifyse -los

126 25 197 162 1 1 PREH MAM SG P3 IND 2 2 1 100 9 VG N.V.T.        

126 26 197 162 1 1 PREH MAM SG CO IND 8 8 27 50-75 2 OV N.V.T. J      

126 27 197 162 1 1 PREH MAM SG CO IND 30 30 58 25-50 3            

126 28 197 162 1 1 PREH MAM SG PE R 1 1 49 100 9 VG VG A      

126 28 197 162 1 1 PREH MAM SG PE R 1 2 16 50-75 3 BG BG J      

126 7 197 162 3 1 PREH MAM SG FE R 1 1 7 1-10 6   BG J     distale epifyse schijf

126 31 197 162 1 1 PREH MAM SG SC L 1 1 16 100 9 BG BG J     van 1 individu - scapulae

126 31 197 162 1 1 PREH MAM SG SC R 1 2 38 100 9 VG VG A      

126 30 197 162 1 1 PREH MAM SG SC R 1 1 15 100 9 BG BG J      

126 38 197 162 1 1 PREH MAM SG VTH A 4 4 7 10-25 5 IND IND        

126 29 197 162 1 1 PREH MAM SG PE L 1 1 19 50-75 3 BG BG J      

126 4 197 162 3 1 PREH MAM SG FE L 1 2 21 50-75 4 IND BG J      

126 5 197 162 3 1 PREH MAM SG HU R 1 2 27 100 8 BG VG J      

126 8 197 162 3 1 PREH MAM SG HU IND 1 1 7 1-10 3 IND IND        

126 6 197 162 3 1 PREH MAM SG HU L 1 1 18 50-75 5 IND VG J    
zelfde individu als vorige 
Humerus

126 32 197 162 1 1 PREH MAM SG SC R 1 1 5 1-10 1 IND IND        

126 22 197 162 1 1 PREH MAM SG P1 IND 1 1 1 75-100 8 OV N.V.T. J      

126 10 197 162 3 1 PREH MAM SG UL L 1 1 3 75-100 8 OV N.V.T. J      

126 11 197 162 3 1 PREH MAM SG UL R 1 1 3 50-75 3 IND N.V.T.        

126 12 197 162 3 1 PREH MAM SG CA R 1 1 4 75-100 8 OV N.V.T. J      

126 13 197 162 3 1 PREH MAM SG TI R 1 2 25 75-100 8 BG IND J      

126 1 197 162 3 1 PREH MAM SG FE R 1 1 62 100 9 VG VG      
ziet nog wel de groeina-
den bij de epifysen

126 14 197 162 3 1 PREH MAM SG TI L 1 1 18 50-75 3 IND IND        

126 2 197 162 3 1 PREH MAM SG RA R 1 1 35 100 9 VG VG A      

126 15 197 162 3 1 PREH MAM SG MT R 1 2 13 75-100 8 VG OV J      

126 16 197 162 3 1 PREH MAM SG MT L 1 1 9 50-75 3 IND IND        

126 17 197 162 3 1 PREH MAM SG MC L 1 2 16 100 9 VG BG J      

126 18 197 162 3 1 PREH MAM SG MP IND 2 2 3 1-10 6 IND OV J    
distale epifyse schijfen/ 
katrollen

126 19 197 162 3 1 PREH MAM SG MC IND 1 1 9 50-75 3 IND IND        

126 36 197 162 1 1 PREH MAM MM PB IND 10 20 17 ≤1 3           splinters

126 21 197 162 3 1 PREH MAM SG CO IND 15 15 61 50-75 2 VG IND        

126 37 197 162 1 1 PREH MAM SG VTH A 6 13 23 75-100 8 OV OV J    
6 thoracale wervels - 1 
individu

126 23 197 162 1 1 PREH MAM SG P1 IND 1 1 1 25-50 4 OV N.V.T. J      

126 24 197 162 1 1 PREH MAM SG P1 IND 1 1 1 10-25 5 IND VG        

126 48 197 162 1 1 PREH MAM R VCA A 1 1 62 10-25 3 OV OV J      

126 47 197 162 1 1 PREH MAM R VCE A 5 17 262 75-100 8 BG BG J     van 1 - individu

126 46 197 162 1 1 PREH MAM LM PE IND 1 1 19 1-10 1 IND IND       fragment

126 45 197 162 1 1 PREH MAM SG VCA A 3 8 18 50-75 3 OV OV J      



V-nr Volgnr Put Spoor Vulling Conservering Datering Klasse Soort Skeletelement Orientatie Aantal_skeletelementen Aantal_fragmenten Gewicht_g Percentage_% Deel Vergroeiing_proximaal Vergroeiing_distaal Leeftijd Sekse Associatie Opmerkingen_zoo

126 44 197 162 1 1 PREH MAM SG SA A 2 8 4 10-25 3 OV OV J      

126 43 197 162 1 1 PREH MAM SG V A 8 17 6 ≤1 6          
epifyse schijven - horend 
bij de wervels

126 42 197 162 1 1 PREH MAM SG AX A 1 1 16 75-100 8 BG BG J    
- horend bij 1 jong 
individu

126 41 197 162 1 1 PREH MAM SG AT A 1 1 13 100 9 BG BG J    
- horend bij de rest van 
de wervelkolom

126 40 197 162 1 1 PREH MAM SG VCE A 5 5 32 75-100 8 OV OV       van 1 individu

126 39 197 162 1 1 PREH MAM SG VLU A 7 10 34 75-100 8 OV OV J    
- van 1 individu - epifyse 
schijfen zitten los

128 1 197 162 1 1 PREH MAM SG VCE A 2 7 20 100 9 BG BG J    

 - epifyse nog net niet 
vast gegroeid - 2 wervels 
van 1 individu

126 20 197 162 3 1 PREH MAM SG TI   2 2 6 1-10 6 OV IND J     epifyse schijfen (2 x)

153 3 198 167 1 1 PREH MAM V HU L 1 2 26 25-50 4 IND IND      
juveniel op basis van 
structuur bot

152 3 198 167 1 1 PREH MAM LM PEL   1 3 10 1-10 0 N.V.T. N.V.T.        

152 2 198 167 1 1 PREH MAM SG DE R 1 1 72 100 9 N.V.T. N.V.T.       M3- ongesleten

152 1 198 167 1 1 PREH MAM R MT L 1 1 202 100 9 VG VG A      

153 9 198 167 1 1 PREH MAM SG MAN L 1 7 15 10-25 3     J    
ongesleten M1 - M2 - 
nog melk dp4 - gesleten

153 8 198 167 1 1 PREH MAM LM PB IND 5 8 12 ≤1 0           splinters

153 7 198 167 1 1 PREH MAM R DES IND 1 1 3 50-75 4     J    
nog niet gesleten dus 
niet doorgebroken

153 6 198 167 1 1 PREH MAM LM VTH A 1 1 6 1-10 6           gewrichtsvlakje

129 1 198 167 1 1 PREH MAM R DES R 2 2 71 100 7           licht gesleten kiezen

153 4 198 167 1 1 PREH MAM LM CO IND 1 1 6 1-10 3            

150 1 198 167 1 1 PREH MAM R SC R 1 1 75 25-50 2 VG N.V.T. A      

153 2 198 167 1 1 PREH MAM R TAR R 1 1 40 100 9 VG VG A      

153 1 198 167 1 1 PREH MAM R P1 IND 1 1 26 100 9 VG VG A      

152 4 198 167 1 1 PREH MAM LM PB   1 1 5 1-10 3 N.V.T. N.V.T.        

129 6 198 167 1 1 PREH MAM P MAN   1 6 126 10-25 1     A M  

2-5 jaar oud - op basis 
van 6 voortanden 
- hengst ivm de hoek-
tanden

129 5 198 167 1 1 PREH MAM P MAX R 1 36 294 25-50 3     A    

paarden  delen horen 
bij elkaar vermoedelijk - 
gesleten kiezen

129 4 198 167 1 1 PREH MAM LM PB IND 1 1 49 ≤1 3 IND IND        

129 3 198 167 1 1 PREH MAM P MAN R 1 1 10 ≤1 6 VG   A    
gewrichtsvlakje- boven 
ramus

129 2 198 167 1 1 PREH MAM LM CR A 1 1 24 1-10 0           onderkant cranium

150 3 198 167 1 1 PREH MAM LM CR A 1 2 4 1-10 0            

150 2 198 167 1 1 PREH MAM R HO IND 1 1 6 1-10 5            

153 5 198 167 1 1 PREH MAM MM CO IND 3 3 6 10-25 3            

133 1 198 169 1 1   MAM LM PB IND 1 2 42 1-10   IND IND        

135 1 198 181 1 1 XME-NT MAM LM COC A 1 23 56 1-10 1 OV IND J      

156 1 198 181 1 1 XME-NT MAM R FE L 1 1 178 10-25 5 N.V.T. VG A      

146 1 198 187 1 1 XME-NT MAM MM PB IND 1 1 1 ≤1 3 IND IND        

154 2 198 200 1 1 PREH MAM SG RA R 1 1 22 50-75 2 OV   J      

154 1 198 200 1 1 PREH MAM LM PB IND 1 1 38 1-10 3 IND          

148 1 198 5030 1 1   MAM R MAN R 1 3 64 1-10 1 IND IND      
alleen tandholtes aan-
wezig van incisiven

160 2 198 7000 1 1   AVE ANPL RA L 1 1 3 100 9 VG VG A   A  

159 1 198 7000 1 1   MAM SG DEI L 1 1 4 100 6     J    
dp4 gesleten - slijtage 
volgens Grant g

159 2 198 7000 1 1   MAM SG MP IND 1 1 66 1-10 3 IND IND        

159 3 198 7000 1 1   MAM R DES R 1 1 4 100 5           licht gesleten

159 4 198 7000 1 1   MAM R DEI R 1 1 3 100 6 N.V.T. N.V.T. J    
licht gesleten DP3 - 1 
jaar oud circa

159 5 198 7000 1 1   MAM LM CR A 2 4 17 1-10 3            

158 1 198 7000 1 1   MAM R SC R 1 3 123 25-50 5 VG IND A      

159 7 198 7000 1 1   MAM LM PB IND 2 2 3 ≤1 3           splinters

160 1 198 7000 1 1   AVE ANPL UL L 1 1 3 100 9 VG VG A   A  

147 1 198 7000 1 2   MAM R MAN L 1 1 34 1-10 5 VG IND A      

139 2 198 7000 1 1   MAM P MC L 1 1 17 1-10 6 OV   J     epifyse schijf - distaal

139 1 198 7000 1 1   MAM R FE L 1 1 65 10-25 1 VG N.V.T. A      

159 6 198 7000 1 1   MAM LM CO IND 1 1 3 ≤1 3            



Bijlage IV Hangemaakt aardewerk

V_nr volgnr Put spoor aantal N rand N wand N bodem N oor N profiel
insl_Z 
Zand

insl_P 
Potgruis

insl_O 
Organisch

insl_OV 
Overig

insl_ MO 
Min_Organ

insl_NZ Niet 
Zichtbaar insl_opmerking

aw_randvers_ 
tecniek vorm_opmerkingen aw_wandvers_techniek versiering opmerkingen aw_dat_start aw_dat_eind

116 1 196 144 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0           BRONSL IJZ

116 2 196 144 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       NIL Nagelindrukken Los   BRONSL IJZ

123 1 196 144 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0           BRONSL IJZ

123 2 196 144 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0       GR Groeven
vermoedelijk groefversiering, maar 
verweerd. BRONSL IJZ

123 3 196 144 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0       OND Onduidelijk
beschildering? Brede verticale 
lijnen. BRONSL IJZ

117 1 196 147 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       NIL Nagelindrukken Los   BRONSL IJZ

121 1 196 150 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

125 1 197 158 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 potgr / organ         BRONSL IJZ

125 2 197 158 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       KAM Kamstreek      

125 3 197 158 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0       GR Groeven
vermoedelijk groeven, verweerd 
oppervlak. BRONSL IJZ

126 1 197 162 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

126 2 197 162 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 potgr / organ         BRONSL IJZ

126 3 197 162 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

126 4 197 162 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 potgr / organ     GR Groeven
ondiepe (smeer)groeven. 
Onduidelijk of het intentioneel is. BRONSL IJZ

129 1 198 167 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0           BRONSL IJZ

129 2 198 167 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1           BRONSL IJZ

129 3 198 167 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
Licht gesloten kom / pot met 
S-vormig profiel     BRONSL IJZ

129 4 198 167 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0    
kom of pot met S-vormig 
profiel     BRONSL IJZ

129 5 198 167 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0       GR Groeven   BRONSL IJZ

129 6 198 167 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0     lichte gesloten kom GR Groeven
Verschillende patronen (oversnij-
dend) BRONSL IJZ

150 1 198 167 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

150 2 198 167 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   G Golf (-achtig)       BRONSL IJZ

150 3 198 167 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

150 4 198 167 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0           BRONSL IJZ

150 5 198 167 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       NIL Nagelindrukken Los   BRONSL IJZ

150 6 198 167 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0       GR Groeven   BRONSL IJZ

152 1 198 167 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

152 2 198 167 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       GR Groeven   BRONSL IJZ

152 3 198 167 9 0 7 2 0 0 3 6 0 0 0 0           BRONSL IJZ

152 4 198 167 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       KAM Kamstreek   BRONSL IJZ

153 1 198 167 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

153 2 198 167 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0           BRONS IJZ

153 3 198 167 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

153 4 198 167 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

153 5 198 167 17 1 16 0 0 0 2 13 0 0 0 2           BRONSL IJZ

153 6 198 167 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       KAM Kamstreek kamstreek-achtig. Verticale banen BRONSL IJZ

153 7 198 167 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0       GR Groeven   BRONSL IJZ

130 1 198 168 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

133 1 198 169 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

149 1 198 175 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

135 1 198 181 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

135 2 198 181 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

156 1 198 181 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

156 2 198 181 5 0 5 0 0 0 0 3 0 2 0 0 potgr / organ         BRONSL IJZ

156 3 198 181 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
VTI 
VingertopIndrukken     aan de buitenzijde rand BRONSL IJZ

154 1 198 200 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0    
precieze vormtype ondui-
delijk     BRONSL IJZ

124 1 197 5030 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 potgr / organ         BRONSL IJZ

131 1 198 5030 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

131 2 198 5030 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0           BRONSL IJZ

131 3 198 5030 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   G Golf (-achtig) Licht gesloten kom/pot  
Gefacetteerde rand met golf-
achtige versiering BRONSL IJZ

132 1 198 5030 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       GR Groeven   BRONSL IJZ



V_nr volgnr Put spoor aantal N rand N wand N bodem N oor N profiel
insl_Z 
Zand

insl_P 
Potgruis

insl_O 
Organisch

insl_OV 
Overig

insl_ MO 
Min_Organ

insl_NZ Niet 
Zichtbaar insl_opmerking

aw_randvers_ 
tecniek vorm_opmerkingen aw_wandvers_techniek versiering opmerkingen aw_dat_start aw_dat_eind

134 1 198 5030 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0           BRONSL IJZ

136 1 198 5030 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

136 2 198 5030 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       OND Onduidelijk verticale ribbels? BRONSL IJZ

137 1 198 5030 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

138 1 198 5030 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

151 1 198 5030 6 0 6 0 0 0 1 0 0 5 0 0 potgr / organ         BRONSL IJZ

151 2 198 5030 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

119 1 197 5100 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

139 1 198 7000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

139 2 198 7000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 potgr / organ
VTI 
VingertopIndrukken S-vormig profiel KAM Kamstreek

Indrukken aan de buitenzjide van 
de rand. Buik versierd met kam-
streek (verticaal, vlakdekkend). BRONSL IJZ

143 1 198 7000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

159 1 198 7000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0           BRONSL IJZ

159 2 198 7000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0              

159 3 198 7000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0           BRONSL IJZ

159 4 198 7000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0           BRONSL IJZ

159 5 198 7000 12 0 12 0 0 0 0 8 0 4 0 0 potgr / organ         BRONSL IJZ

159 6 198 7000 8 0 8 0 0 0 0 5 0 3 0 0 potgr / organ     GR Groeven
verschillende patronen, meeste 
kruislings. BRONSL IJZ

159 7 198 7000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0       SIL Spatelindrukken Los spatelindrukken? In rijen. BRONSL IJZ

159 8 198 7000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 potgr / zand G Golf (-achtig) Licht gesloten kom/pot GR Groeven

Gefacetteerde rand met golf-ach-
tige versiering aan de buitenzijde. 
Willekeurig patroon wandvers.    
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