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Samenvatting

Bij een eerder uitgevoerd booronderzoek in het plangebied De Ankerplaats te 

Zwartewaal werd mogelijk een dijklichaam met een weg waargenomen, die zou 

dateren uit de middeleeuwen. Het proefsleuvenonderzoek had als doel het karteren 

en waarderen van het dijklichaam met de daarop liggende weg. Het onderzoek moet 

het voor opdrachtgever en gemeente mogelijk maken te bepalen of er bij de verdere 

realisatie van het bouwplan rekening moet worden gehouden met deze archeologische 

structuren.

Het onderzoek bestond uit de aanleg van een proefsleuf dwars op het verwachtte 

tracé van de dijk en de weg. De put had een breedte van 4 meter en had allereerst tot 

doel om vast te stellen of er in de top van de vermoedelijke weg (bestaande uit verkit 

zand) wagensporen of andere gebruikssporen bewaard zijn. Het gehele profiel van de 

proefsleuf is gedocumenteerd om de opbouw van het verwachte dijklichaam en weg 

geheel in beeld te brengen.

Bij het onderzoek zijn een sloot en een natuurlijke geul aangetroffen waarop een 

ophoogpakket was aangebracht, deels bestaande uit verkit zand. Er zijn echter 

geen dijklichaam of wegverharding aangetroffen. Waarschijnlijk is de sloot met het 

ophoogpakket met verkit zand aangezien voor de dijk met wegverharding. Er is 

derhalve geen sprake van een vindplaats.

Vanwege het ontbreken van een vindplaats adviseren we voor het plangebied geen 

vervolgonderzoek. Voor wat betreft de archeologie kan de planontwikkeling zonder 

beperking plaatsvinden.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Aan de Wilhelminalaan in Zwartewaal gaat ABB Bouwgroep 18 grondgebonden 

woningen bouwen op het terrein van het voormalige kerkgebouw “De Ankerplaats”, 

het naastgelegen parkeerterrein en deels in het aangrenzende groengebied. In en 

naast het plangebied heeft in de Middeleeuwen een kasteel gestaan, de Hofstede 

te Zwartewaal. Door planaanpassing is het goed mogelijk om de resten daarvan in 

de ondergrond te bewaren. In het noordoosten werd op basis van booronderzoek 

verwacht dat er mogelijk archeologisch waardevolle resten van een toegangsweg en 

een dijk door de grondwerkzaamheden geraakt zullen worden. Om die reden is een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken wat de aard van deze relicten 

precies is en hoe waardevol deze zijn.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich tussen de Willem Alexanderstraat en de 

Wilhelminalaan in Zwartewaal, gemeente Brielle. Op het perceel was voorheen het 

kerkgebouw ‘De Ankerplaats’ gevestigd (Figuur 1.1). Het onderzoeksgebied betreft het 

deel van het terrein waar tijdens het vooronderzoek mogelijk een voormalige dijk met 

daarop een weg is aangetroffen.

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 

Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied met proefsleuf.
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verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

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

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

worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase middels proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op 

basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Als 

geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat het 

archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behou-

denswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 

verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond 

behouden), of tot een archeologische opgraving.

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: De Ankerplaats

Archolprojectcode: ZAN1817

Archis-zaaknummer: 4636865100

Opdrachtgever: ABB Ontwikkeling B.V., Mevr. E.G.M. van Zummeren

Directievoering: Crevasse Advies, MW. K. Verhagen MA

Bevoegd gezag: Gemeente Brielle, mevr. A. van Oers

Adviseur bevoegd gezag: -

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 25-9-2018

Rapport gereed: 17-10-2019

Versie 1.0 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Brielle

Plaats: Zwartewaal

Toponiem: De Ankerplaats

Coördinaten gebied: 74.704 / 433.422

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 350 m2

Huidig grondgebruik: Groenstrook/tuin

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Zuid-
Holland

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Naam functie

Archol

Pepijn van de Geer Projectmanager

Brecht Cornelisse Veldarcheoloog

Wieger van Winssen Veldarcheoloog

Opdrachtgever

E.G.M. van Zummeren  (ABB Ontwikkeling) Opdrachtgever

Kya Verhagen  (Crevasse Advies) Adviseur OG

R.F.B. Isarin (Crevasse Advies) Adviseur OG

Bevoegd gezag

A. van Oers (Gemeente Brielle) Bevoegd gezag

Tabel 1.2 
Lijst van betrokken personen.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Doel van het onderzoek is het karteren en waarderen van het dijklichaam met 

de daarop liggende weg. Het onderzoek dient er toe om het voor opdrachtgever 

en gemeente mogelijk te maken te bepalen of er bij de verdere realisatie van het 

bouwplan rekening moet worden gehouden met deze archeologische structuren.

2.2 Vraagstellingen

Onderstaande vragen zijn voornamelijk gericht op de kwaliteit, aard, omvang 

en betekenis van aanwezige archeologische sporen, en dan met name van de te 

verwachte dijk en weg.

1.  Wat is de aard, omvang, diepteligging en datering van de archeologische sporen en 

vondsten?

2.  Komt dit overeen met de resultaten van het eerdere booronderzoek? 

3.  Wat is de bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied? 

4.  In welke mate is de natuurlijke bodem geërodeerd of verstoord? 

5.  Hoe is de dijk opgebouwd en hoe is dit bouwproces verlopen? Zijn er zoden 

herkenbaar, en zo ja, zijn deze los gestort of systematisch gestapeld? 

6.  Is er in het dijklichaam en het wegcunet een fasering herkenbaar? Is het talud 

versterkt, bijv. met paalwerk en puin? 

7.  Liggen er onder de dijk oudere resten van bewoning en landgebruik? 

8.  Wat verklaart vanuit landschappelijk en historisch-geografisch perspectief de ligging 

van de dijk? 

9.  Zijn er in het vroegere wegoppervlak sporen van gebruik (bv. karrensporen) te zien? 

Zijn er sporen van reparatie of ophoging van het wegdek te zien. 

10. Zijn er behalve het verkitte zand nog andere sporen van een (verdwenen) 

wegverharding?

2
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Methodiek veldwerk

Het onderzoek bestaat uit de aanleg van een proefsleuf dwars op het verwachtte tracé 

van de dijk en de weg tussen de vermoedelijke noordelijke en zuidelijke grenssloten. 

De put had een breedte van 4 meter en had allereerst tot doel om vast te stellen of 

er in de top van de vermoedelijke weg (bestaande uit verkit zand) wagensporen of 

andere gebruikssporen bewaard zijn. Na het verwijderen van de bouwvoor is er gelet 

op eventuele wegdekken of loopvlakken, zodat er steeds tussenvlakken aangelegd 

konden worden, in het geval van verschillende wegdekken, op de top van de dijk of 

eventueel aanwezige oude leefniveaus. Tenslotte is een breed profiel aangelegd om de 

stratigrafie van de eventueel aanwezige dijk en weg te kunnen vaststellen. 

Er is één sleuf gegraven van 12 x 4 m, dwars op de vermoede locatie van de weg, 

noord-zuid georiënteerd (zie Figuur 2). Er zijn in totaal vier vlakken aangelegd: 

- één vlak onder de bouwvoor in de top van het (deels verkit zand)

- één vlak onder de zandlaag

- één vlak in de top van twee lagen/sporen met veel puin (S2 en S4; gedocumenteerd 

als vlak 1)

- één vlak in de natuurlijke ondergrond, op het niveau waar de sporen individueel 

aftekenden (gedocumenteerd als vlak 2) 

Omdat er geen wegdek of dijklichaam werd aangetroffen is er slechts één tussenvlak 

gedocumenteerd (vlak 1). Het diepste vlak (gedocumenteerd als vlak 2) is aangelegd 

op 1,50 -mv. Daarnaast zijn er enkele kijkgaten gegraven om het profiel aan te kunnen 

vullen. Aan de oostzijde van de put is een profiel aangelegd en gedocumenteerd. 

1
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Figuur 3.1 
De locatie van de proefsleuf (put 1).
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Achtergrond

4.1 Landschap

Zwartewaal ligt in het veengebied dat zich tot in de volle middeleeuwen over een wijd 

gebied uitstrekte achter de kust. Direct ten zuidoosten van de dorpskern stroomde een 

veenriviertje, De Holle Mare, in de Maas uit. In de late 12e eeuw werden Holland en 

Zeeland zwaar getroffen door enkele grote stormvloeden. Dit leidde er in Zwartewaal 

toe dat de top van het veen weggeslagen werd en er een dik pakket klei werd afgezet. 

Hierop ontstond de nederzetting Zwartewaal.

4.2 Bewoningsgeschiedenis

Het plangebied grenst aan het terrein van een middeleeuws kasteel, de Hofstad te 

Zwartewaal. Dit was een mottekasteel, een woontoren op een met klei opgeworpen 

heuvel met een brede gracht (17 tot 24 meter), dicht bij de in het noordoosten gelegen 

middeleeuwse parochiekerk. De bouw van de motte vond plaats in het tweede kwart 

van de 13e eeuw. Oorspronkelijk was het slot in bezit van de adellijke familie van 

Naaldwijk; later, vanaf de 14e eeuw, van de daaraan verwante familie van Voorne. In 

de 14e of vroege 15e eeuw wordt de heuvel afgevlakt, de toren gesloopt en worden 

nieuwe gebouwen op het kasteeleiland opgericht. In 1418 komt er een eind aan de 

bewoning, wanneer het kasteel in een oorlog vernietigd wordt. 

4.3 Archeologisch vooronderzoek

Uit de archeologische booronderzoeken van 2007 en 2012/2013 is gebleken dat zich in 

het noordoosten van het gebied een mogelijk toegangsweg naar het kasteel bevond.1 

In enkele boringen werd een laag van verkit zand aangetroffen, wat geïnterpreteerd 

werd als een wegdek (zie figuur 4.1). De zandbaan leek gesitueerd te zijn op een ouder 

dijklichaam. Mogelijk verbond de weg het kasteel met de middeleeuwse parochiekerk 

(niet te verwarren met de moderne kerk “de Ankerplaats” die gesloopt zal worden). 

De resten van de toegangsweg liggen op een diepte vanaf circa 35 cm -mv, waarbij op 

75 cm –mv een baan ondoordringbaar verkit zand en grind ligt (=wegverharding). De 

bodemopbouw is hier verder ook nog intact. Uit boorraai A van het Transect-onderzoek 

blijkt de weg te liggen tussen de boringen 3 en 6 (Figuur 4.1). Aan de zuidzijde 

(boringen 4 en 5) ligt een sloot die is opgevuld met modern materiaal, maar die in de 

kern ouder kan zijn. Ook aan de noordzijde wordt de weg begrenst door een sloot. 

Onder de weg en noordelijk daarvan ligt een ophoogpakket van 80 tot 95 cm dik, dat 

te interpreteren is als een oudere dijk.

Door de bouwplannen zullen de archeologische resten van het kasteel en de 

omgrachting onberoerd blijven, mede doordat door de opgravingen in 1972-1974 

delen van het gebied al zijn vergraven en doordat de bouwput van de latere kerk de 

Ankerplaats tot bodemverstoring heeft geleid. De mogelijke toegangsweg en dijk in 

het noordoosten zullen door de bouwplannen daarentegen wel verstoord worden, 

waardoor een vervolgonderzoek noodzakelijk werd geacht.

1  Kempen, P.A.M.M. van & S. de Kruif, 2007. Plangebied Lijnbaanweg en Wilhelminalaan, 
Zwartewaal: gemeente Brielle, archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek. RAAP-rapport 2429, Weesp; Nales, T., 2013. Zwartewaal, 
Wilhelminalaan (ong.), gemeente Brielle (Zuid-Holland). Inventariserend veldonderzoek (IVO; 
karterende fase). Transect-rapport 209, concept versie 3.0, Utrecht. 

4
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Figuur 4.1 
Resultaten van het Transect-boornderzoek, 
met de in de boringen gevonden objecten 
uit de RAAP-reconstructie. De rode stippel-
lijn is het huidig plangebied, in bruin de 
vermoedelijke dijk met weg . Bron: Transect 
(Nales 2013).
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Resultaten 

5.1 Bodemopbouw en sporen

Vrijwel het gehele oostprofiel van de proefsleuf is gedocumenteerd. In totaal is een 
profiel beschreven over een lengte van meer dan 11 meter en een diepte van ca. 1,50 
m -mv, met een kijkgat tot 1,90 m -mv. Het profiel had als doel de opbouw van het 
verwachtte dijklichaam en het wegdek in relatie tot het landschap in beeld te brengen, 
maar beide fenomenen zijn niet aangetroffen. 

De bodem bestond ter plaatse uit een bouwvoor van 50 tot 60 cm dik pakket van 
klei en zand. Het pakket was door uitdroging en de aanwezige vegetatie moeilijk te 
beschrijven. Voor een deel bestond het pakket uit een ophooglaag van zand waarmee 
de bestrating van de huidige bebouwing gefundeerd was. Onder de bouwvoor werden 
achtereenvolgens (van noord naar zuid) een sloot (S1), een recente sleuf voor drainage 
en leidingen (S3) en een natuurlijke geul (S4) aangetroffen (zie figuur 5.1). Deze sporen 
waren gelegen op een natuurlijk pakket van grijze siltige klei (1,05 m -mv), dat verder 
naar beneden overging op een laag van siltig zand met kleilagen (1,50 m -mv).  

De sloot bestond uit een vulling van donkergrijze siltige klei met puin, waarin geen 
gelaagdheid onderscheiden kon worden. In de sloot werden verschillende vondsten 
gedaan uit de nieuwe tijd tot de moderne tijd. Twee munten uit de tijd van koningin 
Juliana tonen aan de sloot tot na 1950  in gebruik is geweest.

De sloot snijdt aan de noordzijde door een pakket van licht grijze klei met fijne 
puinspikkels (S2). Dit spoor is alleen in het profiel waargenomen. Het pakket is ca. 25 
cm dik en is gelegen op de natuurlijke kleilagen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat 
het pakket is opgebracht en er is geen (dateerbaar) materiaal in aangetroffen. Deze laag 
betreft waarschijnlijk de sterk gebioturbeerde top van de natuurlijke afzettingen. Aan de 
zuidzijde wordt de sloot oversneden door een recente verstoring met drainagebuizen 
en leidingen (S3). Bovenop de sloot is een pakket zand gelegen dat plaatselijk verkit 
was. Mogelijk is dit zandpakket bij het booronderzoek aangezien voor de oude weg. Het 
zandig ophoogpakket bevindt zich echter boven de sloot (S1) waarin enkele centen zijn 
aangetroffen met daarop de beeltenis van Juliana. Het ophoogpakket is daarom zeker 
niet ouder dan 1950 (zie figuur 5.2).

Aan de zuidzijde van de proefsleuf was een natuurlijke geul gelegen. De geul bestond 
uit humeuze klei met puinresten. Onderin was de geul opgevuld met zand met 
kleibrokken en plantenresten. In de geul werd een stuk baksteen en een fragment van 
een middeleeuwse schenkkan gevonden. Mogelijk is de geul het gevolg geweest van 
een overstroming. 

Resten van een dijklichaam en een oude weg zijn niet aangetroffen, terwijl de proefsleuf 
gepland was op de locatie van de twee boringen waarin de weg met het dijklichaam 
zou zijn aangetroffen. Waarschijnlijk is het verkitte zand boven de sloot aangezien als 
wegverharding terwijl de sloot zelf aangezien was als dijklichaam. In de proefsleuf zijn 
verder geen aanwijzingen gevonden voor een mogelijke dijk of weg.     
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Figuur 5.1 
Sporenkaart put 1 (vlak 2).

Figuur 5.2 
Deel van het gedocumenteerde profiel met 
insteek sloot en zandige ophooglaag (foto 
richting oost). 
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5.2 Vondsten

5.2.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 24 vondsten aangetroffen en gedocumenteerd, 
hiervan zijn 22 stuks afkomstig uit de slootvulling (S1) en de overige 2 stuks uit de 
natuurlijke geul (S4). Alle vondsten komt dus uit een gesloten context. Alle vondsten zijn 
verwerkt: naar categorie gesplitst, geteld en gewogen. Hiermee beschikken we over de 
exacte aantallen vondsten per materiaalcategorie en per context (zie tabel 3). 

Materiaal Vondstcategorie Aantal Gewicht (gr)

Keramiek Aardewerk onbepaald 9 24,9

Baksteen 3 760,5

Kleipijpen 2 3,3

Glas Glas 2 159,3

Metaal Metaal onbepaald 4 -

Metaal tin of lood-tin legering 1 80

Steen Steen onbepaald 1 47,3

22 1075,3

5.2.2 Slootvulling

In de slootvulling werden verschillende kleine fragmenten aardewerk gevonden, die 

in de nieuwe tijd gedateerd kunnen worden, of zelfs in de moderne periode. Ook 

de twee fragmenten van kleipijpen kunnen in de nieuwe tijd gedateerd worden, 

waarschijnlijk de 18e eeuw. Onder de metaalvondsten zaten twee muntjes uit de 

regeerperiode van koningin Juliana: een stuiver en een cent (na 1950). De andere twee 

metaalvondsten betreffen (waarschijnlijk) spijkers. Ook het glas betreft een vrij recente 

productie. Daarnaast zijn er enkele rode baksteenfragmenten gevonden, een complete 

geelbakkende baksteen (16x 7,5 x 3,5) en een steen.

De meest opvallende vondst is een tinnen lepel (zie figuur 5.3). De lepel is compleet en 

in goede conditie. Het betreft een lepel met een grote ronde bak met een zeshoekige 

steel. In de bak zijn twee merken te zien met een vage letter I(?) en een letter P. Deze 

vorm lepel komt voor vanaf de 16e eeuw. 

5.2.3 Geulvulling

Uit de geulvulling werd een stuk roodbakkend aardewerk gevonden. Het betreft een 
worstoor van een schenkkan die gedateerd kan worden tussen 1450-1600. Daarnaast 
werd een fragment van een baksteen gevonden.

  

Tabel 5.1 
Totaal vondsten.

Figuur 5.3 
Tinnen lepel uit de slootvulling met detail 
tinmerken (foto: H. Cornelisse).
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Conclusie

6.1 Waardering van de vindplaats

Het doel van het proefsleuvenonderzoek was primair het karteren en waarderen van 

het dijklichaam met de daarop liggende weg die vermoedelijk in het onderzoeksgebied 

gelegen was. Deze fenomenen zijn echter niet aangetroffen, derhalve is er geen sprake 

van een vindplaats.

6.2 Advies

Vanwege het ontbreken van een vindplaats adviseren we voor het plangebied geen 

vervolgonderzoek. Voor wat betreft de archeologie kan de planontwikkeling zonder 

beperking plaatsvinden.

6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Wat is de aard, omvang, diepteligging en datering van de archeologische sporen en 

vondsten?

De archeologische sporen die bij het onderzoek zijn aangetroffen betreffen een sloot 

en een natuurlijke geul met enkele verspoelde resten. De sloot was opgevuld met 

materiaal uit de nieuwe tijd en het recente verleden. De geul bevatte materiaal uit de 

middeleeuwen. Deze sporen waren ca. 70 cm onder het maaiveld gelegen. 

2. Komt dit overeen met de resultaten van het eerdere booronderzoek?

De diepte van de aangetroffen natuurlijke en antropogene bodemlagen komen 

overeen met het eerder uitgevoerde booronderzoek, maar de interpretatie van de 

aangetroffen lagen wijkt af. Wat als dijk met wegdek is aangezien was waarschijnlijk 

een recent pakket met verkit zand dat bovenop een recent opgevulde sloot gelegen 

was. 

3. Wat is de bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied?

Onder de bouwvoor werden achtereenvolgens (van noord naar zuid) een sloot (S1), 
een natuurlijk kleipakket met puinspikkels (S2), een recente sleuf voor drainage en 
leidingen (S3) en een natuurlijke geul (S4) aangetroffen. Boven de sporen lag een 
ophoogpakket van zand dat deels verkit was. De natuurlijke ondergrond bestond uit een 
natuurlijk pakket van grijze siltige klei (1,05 m -mv), dat verder naar beneden overging 
op een laag van siltig zand met kleilagen (1,50 m -mv). De geul bevatte materiaal uit de 
middeleeuwen. De sloot is tot in het recente verleden (na 1950) in gebruik geweest.

4. In welke mate is de natuurlijke bodem geërodeerd of verstoord?

De bodem is plaatselijk verstoord door drainage en leidingen, daarbuiten is de 

natuurlijke bodem goed bewaard gebleven. De natuurlijke geul kan een eventueel 

aanwezige vindplaats geërodeerd hebben. 

De overige onderzoeksvragen waren gericht op de aard en waardering van het 

dijklichaam en de weg en aangezien deze sporen in de proefsleuf niet werden 

aangetroffen zijn deze niet meer van toepassing: 

6
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5. Hoe is de dijk opgebouwd en hoe is dit bouwproces verlopen? Zijn er zoden 

herkenbaar, en zo ja, zijn deze los gestort of systematisch gestapeld?

6. Is er in het dijklichaam en het wegcunet een fasering herkenbaar? Is het 

taludversterkt, bijv. met paalwerk en puin?

7. Liggen er onder de dijk oudere resten van bewoning en landgebruik?

8. Wat verklaart vanuit landschappelijk en historisch-geografisch perspectief de ligging 

van de dijk?

9. Zijn er in het vroegere wegoppervlak sporen van gebruik (bv. karrensporen) te zien? 

Zijn er sporen van reparatie of ophoging van het wegdek te zien.

10. Zijn er behalve het verkitte zand nog andere sporen van een (verdwenen) 

wegverharding?
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte opmerking

1 sloot nieuwe tijd (tot heden) 90

2 ophogingslaag nieuwe tijd (tot heden) 24 ophoogpakket?

3 recente verstoring nieuwe tijd (tot heden) drainage en leidingen

4 geul/kreek/rivier

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht (gr) spoor put vlak vul

1.1 Baksteen 1 588 1 1 2 1

1.2 Glas 2 159,3 1 1 2 1

1.3 Steen onbepaald 1 47,3 1 1 2 1

1.4 Metaal tin of lood-tin legering 1 80 1 1 2 1

1.5 Keramiek pijpen 2 3,3 1 1 2 1

1.6 Aardewerk onbepaald 4 16,1 1 1 2 1

1.7 Metaal onbepaald 4 1 1 2 1

2.1 Baksteen 1 33,4 4 1 1 1

2.2 Aardewerk onbepaald 1 140,1 4 1 1 1

3.1 Baksteen 2 172,5 1 1 1

3.2 Aardewerk onbepaald 5 8,8 1 1 1
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