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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van mevr. Olga Marusina heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd naar de Willem de Zwijgerlaan 1, te Katwijk (Figuur 1.1). Aanleiding is de 

geplande bouw van een aanbouw aan de bestaande woning. Het plangebied valt 

onder het bestemmingsplangebied Katwijk midden en heeft een dubbelbestemming 

Artikel 21 Waarde – Archeologisch verwachtingsgebied. Binnen het plangebied vallen 

twee categorieën archeologisch verwachtingsgebied, te weten verwachtingsgebied 

1 en 3. Voor de categorie archeologisch verwachtingsgebied 1 (oostelijk deel van het 

plangebied) geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 30cm -Mv. en groter dan 100m2  

een archeologisch rapport moet worden overlegd, waarin is aangetoond dat geen 

archeologische waarden aanwezig zijn, dat eventueel aanwezige archeologische 

waarden niet worden geschaad of dat de archeologische waarden op een andere 

manier gewaarborgd worden.1 Voor de categorie archeologisch verwachtingsgebied 3 

(westelijk deel plangebied) liggen deze grenzen op 100cm -Mv. en groter dan 100m2.2

Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 

bekende en verwachte archeologische waarden.

1  Bestemmingsplan Katwijk Midden, Artikel 21 Waarde – Archeologisch verwachtingsgebied, lid 
2 sub c2

2  Bestemmingsplan Katwijk Midden, Artikel 21 Waarde – Archeologisch verwachtingsgebied, lid 
2 sub c4
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in het midden van Katwijk, op het adres Willem de Zwijgerlaan 1      

(Figuur 1.2). Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Katwijk, sectie A, nummer 

17674. Het plangebied is momenteel deels bebouwd en deels in gebruik als tuin. Het 

pand is gebouwd in 1957 en heeft een woonfunctie. 

De voorgenomen aanbouw vindt plaats aan de zuidelijke gevel van het pand. Het 

plangebied heeft een oppervlakte van 120 m2 waarop een aanbouw en een terras 

gerealiseerd zullen worden. De aanbouw heeft een oppervlakte van 48 m2 het terras 

beslaat 72m2. Ten behoeve van de realisatie van de aanbouw zal de grond afgegraven 

worden tot een diepte van circa 1 m onder het vloerniveau van de woning. De 

verstoring van de aanleg van een terras zal echter minimaal zijn.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014).
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vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

Dit rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot 

een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Bureauonderzoek (BO)

Projectnaam: Willem de Zwijgerlaan 1

Archolprojectcode: 1802

Archis-zaaknummer 4629048100

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Rapport gereed: 10-7-2018

Versie: 1.1 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: Ja / Nee

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Katwijk

Toponiem: Willem de Zwijgerlaan 1

Coördinaten gebied: X: 88385 Y: 468395

Opdrachtgever: Mevr. Olga Marusina

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk (drs. P. van den Bos)

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het bureauonderzoek is erop gericht om een specifiek verwachtingsmodel op te 

stellen voor het plangebied door bekende en verwachte archeologische waarden in 

en om het plangebied in kaart te brengen. Er is onderzoek gedaan door middel van 

het raadplegen van het bestemmingsplan Katwijk Midden, het raadplegen van de 

gemeentelijke verwachtingskaart, diverse vakliteratuur, historisch kaartmateriaal, 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de bodemkaart, de geomorfologische 

kaart en de paleografische kaart van de Rijn-Maasdelta. Teven is het ARCHeologische 

Informatiesysteem (ARCHIS) geraadpleegd om de bekende archeologische 

waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te brengen; met 

name die waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van de beleidskaart nog 

niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.0, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het plangebied bevindt zich op de grens van de Jonge duinen en het estuarium van 

de Oude Rijn. Tot ca. 2000 v. Chr. lag het gebied nog onder de toenmalige zeespiegel. 

Vanaf dat moment vormde zich voor de kust van Katwijk een strandwal waardoor 

de invloed van de zee sterk afnam en een groot deel van Katwijk boven gemiddeld 

hoogwater kwam te liggen.3 De invloed van de rivier op het gebied werd groter. 

Het ontbreken van de kenmerkende afzettingen van een meanderende rivier, zoals 

duidelijk ontwikkelde oeverwallen en vooral de kronkelwaarden, wijst er echter op dat 

er nog steeds een sterke marine invloed is geweest. Door een afgenomen snelheid van 

de zeespiegelstijging ontstond vervolgens een toenemende aanvoer van zand naar 

de kust.4 Hierdoor raakt het kweldergebied vanuit zuidwestelijke richting bestoven 

onder een zandpakket.5 Er zijn aanwijzingen dat al vanaf het begin van de jaartelling 

het kweldergebied van Katwijk grotendeels onder een laag duinzand is bedolven. Deze 

ontwikkeling zet zich door en in de loop van de middeleeuwen hebben de duinen zich 

in noordelijke richting verder ontwikkeld. Rond 1000 n. Chr. begon langs de kust de 

vorming van de Jonge duinen die ontstonden uit door kusterosie vrijgekomen zand.6 

Door het inactief raken van de Oude Rijn, in de 12e eeuw, kon de duinenrij zich sluiten, 

waarbij de vorming van de Jonge duinen nog doorging tot ongeveer 1600 n. Chr.7

Ter hoogte van het plangebied heeft geen kartering plaats gevonden voor de 

samenstelling van zowel de geomorfologische kaart als de bodemkaart. In beide 

gevallen staat het gebied aangegeven op de kaarten als bebouwing. Uit de kaart 

met landschappelijke eenheden die door RAAP is opgesteld in het kader van de 

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Katwijk is op 

te maken dat het plangebied zich bevindt in een zone met duinzand op kwelder- en/of 

wadafzettingen die is ontstaan zoals in de hierboven beschreven situatie (Figuur 2.1).8

3  Schamp & Schute 2006, 10.
4  Berndsen 2011, 292.
5  Schamp & Schute 2006, 10.
6  Berendsen 2011, 295-296.
7  Berendsen 2011, 295-296.
8  Wink & Sprangers 2015.
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Figuur 2.1 
Ligging plangebied (zwart) op de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Katwijk (bron: Wink & Sprangers 2015).
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Uitsnede van de AHN met de locatie van het plangebied 
(bron: AHN).
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Op de AHN (Figuur 2.2) is te zien dat het plangebied zich bevindt op de rand van het 

hoger gelegen duingebied dat zich uitstrekt richting het zuidwesten. In het plangebied 

ligt het maaiveld op een hoogte rond 5,5 m +NAP. 

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

De gemeente Katwijk heeft een archeologische verwachtingskaart op laten stellen 

die in 2015 is verschenen (Figuur 2.1).9 De kaart geeft een gedetailleerde verwachting 

weer die gebaseerd is op een inventarisatie van bekende archeologische, historische en 

historisch-geografische, geologische en bodemkundige gegevens. Daarbij heeft er ook 

nog een veldtoets plaatsgevonden. De kaart voornamelijk gebaseerd op de geomorfo-

logische ondergrond. Zoals in het vorige hoofdstuk al is besproken ligt het westelijke 

deel van het plangebied volgens de kaart op duinzand op kwelder- en/of wadafzettingen 

en het oostelijke deel op de Walcheren kwelderafzettingen die later ook overstoven 

zijn geraakt met duinzand (Figuur 2.1). Hiervoor geldt een middelhoge verwachting op 

resten vanaf de bronstijd, een hoge verwachting op resten vanaf de ijzertijd tot en met 

de vroege middeleeuwen en een lage verwachting op jonge resten. 

De middelhoge verwachting op resten vanaf de bronstijd is gebaseerd op de 

aanwezigheid van kweldersedimenten die achter de strandwal, die rond 2000 v. Chr. 

gevormd is, zijn afgezet. Met name de hoger gelegen oeverwallen zullen geschikt 

zijn geweest voor bewoning.10 Vanaf de ijzertijd verbeterd de bewoonbaarheid van 

het gebied en wordt een hoge verwachtingswaarde toegekend voor dit landschap. 

Dit geldt ook voor de afzettingen van de Oude Duinen die vanaf het zuiden langs 

de kust oprukken naar het noorden. Vanaf de late middeleeuwen vindt er versterkte 

duinvorming plaats: de Jonge duinen. Hieraan is een lage archeologische verwachting 

toegekend op resten vanaf deze periode.

Het plangebied ligt tevens binnen de Limeszone.11 De breedte van de limeszone hangt 

direct samen met de ligging van de loop van de Oude Rijn in de Romeinse tijd en de 

ligging van de limes-weg. Omdat de ligging van de weg in Katwijk niet bekend is, is 

hier een ca. 1,5 km brede zone aangehouden. Het plangebied ligt op ca. 400 m van de 

verwachte locatie van de limes-weg. Deze is hier echter nergens aangetoond. Resten 

van aan de limes gerelateerde sporen kunnen verwacht worden vanaf 5 m +NAP en 

dieper. Rond de limes worden zeer specifieke vindplaatstypen verwacht. Behalve de 

limesweg zelf worden laad- en loskaden, wachtposten en/of torens, havens en bruggen 

en dammen genoemd. 

Uit de archeologische verwachting- en beleidskaart van de gemeente Katwijk blijkt 

dat er ten noorden van het plangebied twee mogelijke nederzettingen aanwezig zijn. 

De eerste is een mogelijke nederzetting uit de late middeleeuwen. Dit is gebaseerd 

op de melding van een grote hoeveelheid aan scherven van kogelpotten en Pingsdorf-

aardewerk.12 De tweede is een mogelijke Romeinse nederzetting op basis van een 

opgraving van Bloemers in 1967. Bij dit onderzoek is een noord-zuid georiënteerde 

palissade gevonden alsmede een spitsvormige greppel en aardewerk uit de Romeinse 

tijd.13

9  Wink & Sprangers 2015.
10  Schute & Jansen 2007, 60-62.
11  Schute & Jansen 2007, 62.
12  Archis 2 waarnemingsnummer 24049.
13  Archis 2 waarnemingsnummer 24051.
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2.3.2 Archis gegevens 

Direct ten westen van het plangebied is in 2014 een booronderzoek uitgevoerd.14 

Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een duinzandpakket dat waarschijnlijk 

volledig bestaat uit Jonge duinen. In het tot wel 7 m dikke pakket komen verschillende 

humeuze vegetatieniveaus voor tot op wel zeven verschillende niveaus. Het estuarium 

van de Oude Rijn, dat een hoge verwachting heeft voor de ijzertijd en Romeinse 

tijd, bevind zich op ca. 0,5 -NAP. Op basis van de resultaten van een opgraving 

onderzoek ca. 150 m ten noorden van het plangebied kunnen in het duinlandschap 

archeologische waarden uit de middeleeuwen en Nieuwe Tijd verwacht worden.15 Deze 

verwachting is met name hoog voor de humeuze vegetatieniveaus die voorkomen 

vanaf het maaiveld (ca. 6,5 m +NAP) tot een diepte van 0,5 m +NAP. Lokaal is de 

14  Archis 2 onderzoeksmelding 61331; Wilbers 2014.
15  Schute, in voorbereiding.

Figuur 2.3 
Tijdstabel.
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bodem zwaar verstoord. Deze verstoringen variëren tussen 0,9 m -Mv en 1,4 m -Mv. 

Ten oosten van het plangebied heeft RAAP in 2008 een booronderzoek uitgevoerd op 

de Koningin Julianalaan.16 Het onderzoek maakte deel uit van een groter onderzoek 

ten behoeve van de realisatie van de Rijngouwelijn West. Er zijn geen archeologische 

indicatoren aangetroffen bij dit onderzoek. Ten noorden van het onderzoeksgebied 

zijn meerdere waarnemingen gedaan. Zo is er een melding (waarnemingsnr. 24049) 

van een grote hoeveelheid aan scherven van kogelpotten en Pingsdorf-aardewerk. In 

1967 is er een opgraving uitgevoerd door Bloemers ten noorden van het onderzoeks-

gebied (waarnemingsnr. 24501). Daarbij is een noord-zuid georiënteerde palissade 

aangetroffen, een spitsvormige greppel en aardewerk uit de Romeinse tijd. In de 

kwelderoever en oude duinafzettingen zijn bij boringen ter hoogte van waarnemingsnr. 

442805 cultuurlagen met archeologische resten uit de Romeinse tijd aangetroffen, 

waaronder fragmenten Terra Sigillata, fragmentjes bouwpuin en fosfaat.17 Verder 

naar het noorden is ook langs de Rijnoever Romeins aardewerk aangetroffen 

(waarnemingsnr. 23988).

2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Ten oosten van het plangebied liggen twee archeologische monumenten. Het gaat 

om een Terrein van hoge archeologische waarde met nummer 7224. Het betreft een 

terrein met sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen.18 In 

totaal zijn er 20 huisplaatsen en een grafveld vastgesteld. Het twee monument is de 

dorpskern van Katwijk (monumentnummer 16157) en staat omschreven als een Terrein 

van hoge archeologische waarde.

2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied met een middelhoge trefkans op 

archeologische waarden (Figuur 2.4). De IKAW is een landsdekkende kaart met een 

vlakdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten. Als bronmateriaal 

voor de kaart worden voor het West-Nederlandse kustgebied de Archis-gegevens en 

de geologische kaart genoemd.19 De kaart is op gemaakt basis van een rastergrid met 

eenheden van 50 bij 50 meter. Door de grootschaligheid is de kaart minder geschikt 

voor een dergelijk lokaal niveau als het onderhavig onderzoeksgebied en kan naar 

eigen zeggen ook slechts als richtinggevend worden gebruikt.20 Een gemeentelijke 

verwachting is veel gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt.  De IKAW is voor dit 

bureauonderzoek dus verder niet relevant.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Op de Topgrafische Militaire Kaart (TMK) is te zien dat er in 1850 al sprake is van een 

weg op het tracé waar nu de Willem de Zwijgerlaan ligt (Figuur 2.5). De bocht die 

weg echter beschrijft ter hoogte van het plangebied wordt later recht getrokken. Het 

plangebied zelf ligt in 1850 binnen een verkaveld gebied met de naam De Koestal. 

Ook loopt er mogelijk een deel van de Willem de Zwijgerlaan door het plangebied. 

Ten westen van het plangebied is sprake van duinen die nog niet ontgonnen zijn. Op 

de Bonnenbladen van ca. 1900 is te zien dat een deel van de duinen ten zuiden van 

16  Kruidhof & Jansen 2008.
17  Jansen 2013.
18  Van der Velde 2008; van de Velde 2011.
19  Deeben 2009, 11.
20  Deeben 2009, 5.
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het plangebied in gebruik is als schietterrein. Op de Bonnenbladen van 1949 wordt dit 

deel nog steeds aangeduid als schietterrein. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt het 

plangebied binnen een zogenaamd Stützpunkt (ondersteuningspunt). Dit complex zal 

hieronder verder toegelicht worden. Heden ten dage loopt de Willem de Zwijgerlaan 

niet langer ten westen maar ten oosten van het plangebied. 

2.3.6 Tweede wereldoorlog

Tijdens de tweede wereldoorlog ligt het plangebied binnen het Stützpunkt XXXVI aH 

(Figuur 2.6). Binnen het steunpunt bevindt zich de batterij aan de Nieuwe Duinweg. 

Binnen de batterij bevonden zich ongeveer 45 werkjes. Deze waren onderling 

verbonden door gangenstelsels. Er waren 5 geschutsopstellingen waarvan er vier met 

gangen verbonden waren. De opstellingen waren open beddingen met in het midden 

een verhoogd plateau. Hierop stond het geschut dat gedraaid kon worden. Het geschut 

was Russisch 7.62 cm Gebirchtgeschütz, wat een kruising is tussen een mortier en een 

veldkanon. Verder waren er vier kleine woonbunkers van het type 621. Verder was er 

een bakkerij, een klein telefoon bunkertje en een aantal ruimtes voor wateropslag. 

Rondom werd het terrein verdedigd met prikkeldraadversperringen en tobruks. Tegen 

luchtaanvallen werd de batterij verdedigd met drie stukken 2cm luchtdoelgeschut.21

21  Ontleend aan www.katwijkinoorlog.nl 
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Figuur 2.4 
De IKAW met Archismeldingen rond het 
plangebied.
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Figuur 2.5 
Het plangebied geprojecteerd op historisch 
kaartmateriaal.
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het hiervoor gepresenteerde bureauonderzoek kan worden gesteld dat de 

in de verwachtingskaart van de gemeente Katwijk gepresenteerde verwachtingswaar-

des voor het plangebied grotendeels kan worden gehandhaafd. 

- Er geld een middelhoge verwachting voor resten uit de bronstijd, een hoge 

verwachting voor resten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen, 

late middeleeuwen, Nieuwe tijd en Tweede Wereldoorlog.

- Er zijn aanwijzingen voor specifieke complextypen in de vorm van limes-gerelateer-

de resten uit de Romeinse tijd (zie paragraaf 2.3.1) en resten die samenhangen met 

het Duitse steunpunt uit de Tweede Wereldoorlog (zie paragraaf 2.3.6).

- De omvang of exacte ligging van mogelijke archeologische resten is niet bekend, 

maar zij zijn waarschijnlijk groter dan de omvang van het plangebied zelf.

- De diepteligging van mogelijke archeologische resten kan voor de middeleeuwen 

en Nieuwe tijd (inclusief Tweede Wereldoorlog) verwacht worden vanaf het 

maaiveld (ca. 5,5 m +NAP) tot een diepte van 0,5 m +NAP. Resten uit de bronstijd, 

ijzertijd en Romeinse tijd kunnen verwacht worden op een diepte van ca. 0,5 m 

-NAP. 

250m0

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Figuur 2.6 
Luchtfoto van de RAF van het Stützpunkt 
XXXVI aH. Het plangebied (rood omlijnd) 
ligt vlak bij uitgebreide loopgravenstelsels 
(rode pijlen) en twee bunkers (blauwe pijlen). 
Ten zuiden van het plangebied is de locatie 
van vier geschutsopstellingen te zien (groen 
omcirkeld). Verder zijn de schietbanen van het 
schietterrein nog waarneembaar (gele pijlen). 
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Conclusie

3.1 Conclusie

In opdracht van mevr. Olga Marusina heeft Archol bv een bureauonderzoek gedaan 

naar de Willem de Zwijgerlaan, te Katwijk. Aanleiding voor dit onderzoek is de 

geplande aanbouw aan het reeds op deze locatie bestaande woonhuis. Uit het 

bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied zich landschappelijk bevindt in een 

zone met duinzand op kwelder- en/of wadafzettingen. Het niveau met kwelder- en 

wadafzettingen zal vanwege de diepte (ca. o,5 m -NAP/ 6 m -Mv) niet worden bedreigd 

door de voorgenomen werkzaamheden die reiken tot een maximale diepte van ca. 1 m 

-Mv.  Het binnen het plangebied aanwezige duinpakket bestaat vermoedelijk volledig 

uit Jonge Duinen. Hierin bevinden zich vermoedelijk meerdere humeuze niveaus. Deze 

komen voor vanaf het maaiveld (ca. 6,5 m +NAP) tot een diepte van 0,5 m +NAP. Op 

deze niveaus kunnen archeologische waarden uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd 

verwacht worden. Verder ligt het plangebied binnen een Duitse stelling uit de Tweede 

Wereldoorlog. Restanten hiervan kunnen direct vanaf de bouwvoor verwacht worden. 

Direct ten westen van het plangebied is gebleken dat de bovengrond lokaal 0,9 tot 1,4 

m diep geroerd is. Mogelijkerwijs is er binnen het plangebied ook sprake van dusdanige 

verstoringen dit kan echter alleen vastgesteld worden door middel van een verkennend 

booronderzoek. De bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting is in 

beknopte vorm weergegeven in Tabel 3.1.

Eigenschap Verwachting

Datering bronstijd tot en met Nieuwe tijd/Tweede Wereldoorlog

Complextype Alle mogelijke complextypen

Omvang Groter dan het plangebied

Diepteligging (vermoed)  Jonge duinen vanaf maaiveld tot 0,5 m +NAP

Mogelijke verstoringen Lokaal tot >1m diep

3.2 Selectie-advies

Hoewel er op basis van het bureauonderzoek blijkt dat er sprake is van een hoge 

verwachting voor meerdere archeologische perioden wordt er geen vervolgonder-

zoek geadviseerd. Het plangebied bedraagt weliswaar 120 m2, maar bij de aanleg 

van het terras (70 m2) zal de bodem niet worden afgegraven. Hierdoor zullen deze 

werkzaamheden plaatsvinden binnen de vrijstellingsgrens van een diepte van 30cm 

-Mv, ofwel in de recent geroerde bovengrond. De archeologische resten in dit deel van 

het plangebied worden daarom niet bedreigd. Gezien de beperkte omvang van het 

terrein dat wel verstoord zal worden, te weten 48 m2, wordt geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. De verstorende werkzaamheden blijven binnen vrijstellingsgrens van een 

oppervlak van 100 m2. Indien er toch een groter oppervlak verstoord wordt dan 100 m2 

en dieper dan 30cm -Mv dient er rekening te worden gehouden met een vervolgonder-

zoek. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met toevalsvondsten. Indien 

hier sprake van is dienen deze vondsten gemeld te worden bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed.

Tabel 3.1 
Gespecificeerde archeologische verwachting.

3
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Figuur 1.1 Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering onderzoeksgebied (onderzoeksgebied in rood, bron luchtfoto: 

PDOK 2014).

Figuur 2.1 Ligging plangebied (zwart) op de archeologische verwachtings- en 

beleidskaart van de gemeente Katwijk (bron: Wink & Sprangers 2015).

Figuur 2.2 Uitsnede van de AHN met de locatie van het plangebied (bron: AHN).
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Figuur 2.4 De IKAW met Archismeldingen rond het plangebied.

Figuur 2.5 Het plangebied geprojecteerd op historisch kaartmateriaal.

Figuur 2.6 Luchtfoto van de RAF van het Stützpunkt XXXVI aH. Het plangebied (rood 

omlijnd) ligt vlak bij uitgebreide loopgravenstelsels (rode pijlen) en twee bunkers 

(blauwe pijlen). Ten zuiden van het plangebied is de locatie van vier geschutsopstel-

lingen te zien (groen omcirkeld). Verder zijn de schietbanen van het schietterrein nog 

waarneembaar (gele pijlen).
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