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Samenvatting

Ten noorden van de Rik, in de gemeente Brielle, wordt nieuwbouw gerealiseerd. 

Dit vormt deelgebied 1 van het plangebied Twee Getuigen, waarvan deelgebied 2 

zuidelijker ligt. De noordwestelijke hoek van deelgebied 1 valt binnen de contouren van 

het middeleeuwse Regulierenklooster dat hier tot in de late 16e eeuw heeft gestaan. 

Eerder uitgevoerd boor- en een geofysisch onderzoek hebben aangetoond dat er 

inderdaad resten in dit deel van het plangebied voorhanden zijn. Om de aard van 

deze resten vast te kunnen stellen is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd 

door middel van proefsleuven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Archol op 25 en 26 

september 2018.  

Doel van het onderzoek is het karteren en waarderen van de aanwezige archeologische 

waarden. Het onderzoek dient ertoe om het voor opdrachtgever en gemeente mogelijk 

te maken ruimtelijke afwegingen te maken tussen alle bij de ontwikkeling van belang 

zijnde waarden.

Gezien de te verwachten archeologische resten is daarbij een selectief en gericht 

sleuvenplan toegepast. Om de mogelijkheid te toetsen dat er buiten de vermoedelijke 

grenssloot ook nog kloosteractiviteiten een materiële neerslag zijn achtergelaten zijn 

er twee extra sleuven gepland buiten de eigenlijke “kloosterzone”. In deze beide laatste 

sleuven worden ook aan een van de kopse kanten kijkgaten aangelegd t.b.v. de fysisch-

geografische vragen. In totaal wordt hiermee 300 m2 vrij gelegd.

In de “kloosterzone” zijn vrijwel direct onder de bouwvoor muurresten van het klooster 

aangetroffen. Het lijkt te gaan om muurwerk uit de 15e eeuw met een uitbreiding uit de 

16e eeuw. Naast muurwerk zijn een straatje en enkele kuilen aangetroffen. In een van 

de kuilen werd een grote hoeveelheid bot aangetroffen. Het meeste vondstmateriaal, 

bestaande uit aardwerk is afkomstig van het puin boven de kloostermuren en is van 

later datum. Een uitzondering daarop is de vondst van een vloertegel die uit 1556 

dateert. Het geheel wordt omsloten door een muur en een gracht. De begrenzing van 

de vindplaats (de ommuring met gracht)met resten van Regulierenklooster is in het 

proefsleuvenonderzoek niet exact in kaart gebracht. Op basis van de kaart van Van 

Deventer, de resultaten van het weerstandsonderzoek, de oriëntatie van de gracht 

en de afwezigheid van archeologische resten in putten 1 en 3 moet de grens van het 

kloosterterrein ten westen van put 3 en ten noorden van put 1 hebben gelegen. 

Naast restanten van het klooster zijn er in het zuiden in put 1 enkele sloten 

blootgelegd, waarin bouwmateriaal werd aangetroffen, mogelijk afkomstig van het 

klooster of van de parochiekerk van Rugge. Er zijn geen resten van middeleeuwse 

bewoning in het plangebied aangetroffen. De sloten worden als resten van de 

agrarische percelering beschouwd en zijn om die reden niet tot een vindplaats 

gerekend.  

Op basis van de herinneringswaarde en de inhoudelijke en fysieke kwaliteit is het 

noordwesten van het plangebied met de resten van het voormalig Regulierenklooster 

tot behoudenswaardige vindplaats bestempeld. Geadviseerd wordt tot behoud 

in situ. Behoud in situ is mogelijk door inpassing van behoudenswaardige zones, 

bijvoorbeeld als groenstroken, binnen de bouwplannen. Tevens is behoud in situ 

mogelijk door een  archeologievriendelijke wijze van bouwen binnen dergelijke zones: 
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bijvoorbeeld de bouw op (bovengrondse) ophogingspakketten die de archeologische 

resten beschermen of op een fundering van heipalen met een beperkte verstoring van 

deze resten. Een kanttekening bij deze laatste optie is dat de vele bouwresten in de 

ondergrond een belemmering voor de heiwerkzaamheden kunnen vormen. Wanneer 

in situ behoud niet tot de mogelijkheden dient de vindplaats Regulierenklooster ex situ 

behouden te worden.

Het deel van het plangebied buiten de vindplaats regulierenklooster kan op basis van 

het proefsleuvenonderzoek worden vrijgegeven. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Ten noorden van de Rik, oostelijk van de Bedevaartskerk, zal ABB nieuwbouw 

realiseren. Dit vormt Deelgebied 1 van het plangebied Twee Getuigen, waarvan 

Deelgebied 2 zuidelijker ligt. Behalve woningen zullen er een ontsluitingsweg en een 

watergang aangelegd worden. De noordwestelijke hoek van Deelgebied 1 valt binnen 

de contouren van het middeleeuwse Regulierenklooster dat hier tot in de late 16e 

eeuw heeft gestaan. Om te voorkomen dat door de nieuwbouwplannen waardevolle 

archeologische resten van dit klooster verloren zouden gaan, werd archeologisch 

onderzoek noodzakelijk geacht. Eerder uitgevoerd boor- en een geofysisch onderzoek 

hebben aangetoond dat er inderdaad resten in dit deel van het plangebied voorhanden 

zijn. Om de aard van deze resten vast te kunnen stellen is een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd door middel van proefsleuven. Dit onderzoek is uitgevoerd 

door Archol op 25 en 26 september.  

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, bevindt zich tussen De Rik en de 

Monseigneur Smitstraat aan de zuidwestelijke rand van de bebouwde kom van 

Brielle (zie Figuur 1.1). De oppervlakte van het gebied is 10.140 m2. Alleen in de 

noordwestelijke hoek van het plangebied zijn archeologische resten (van het klooster) 

te verwachten, dit gebied heeft een oppervlak van ca. 1.750 m2 (zie Figuur 1.2). 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

vindplaatsen voorkomen. 

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

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

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

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

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

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

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

worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende fase. 

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 behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 

aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van 

Figuur 1.2 
Het plangebied (rode stippellijn), met daar-
binnen het deel dat volgens het weerstand-
sonderzoek  binnen het vroegere klooster-
terrein valt (paars gearceerd). Links hiervan de 
Bedevaartskerk. (Bron: Exaltus & Orbons 2017).
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de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden), of tot een archeologische 

opgraving.

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: De Twee Getuigen, Vindplaats 1

Archolprojectcode: BTW1816

Archis-zaaknummer: 4637075100

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: 25/26-9-2018

Rapport gereed: 17 oktober 2019

Versie 1.2 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Brielle

Plaats: Brielle

Toponiem: De Twee Getuigen vindplaats 1

Coördinaten gebied: 70.153 / 434.761
70.153 / 434.916
70.284 / 434.916
70.284 / 434.761

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 1ha m2

Huidig grondgebruik: Grasland (sportveld), met daaromheen borders met
bomen en struikgewas

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Zuid-Holland

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Doelstelling

Doel van het onderzoek is het karteren en waarderen van mogelijk aanwezige 

archeologische waarden. Het onderzoek dient ertoe om het voor opdrachtgever en 

gemeente mogelijk te maken ruimtelijke afwegingen te maken tussen alle bij de 

ontwikkeling van belang zijnde waarden.

2.2 Vraagstellingen

Vragen over de waardering van de aangetroffen resten: 
1.  Bevinden zich binnen het onderzoeksgebied resten van archeologische vindplaatsen? 

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

vondsten? 

3.  Komt dit overeen met de resultaten van het vooronderzoek, met name van het 

geofysisch onderzoek? 

4.  Zijn er beerputten of afvalkuilen aanwezig? 

5.  Wat is de bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied? 

6.  In welke mate is de bodem geërodeerd of verstoord? 

7.  Welke geomorfologische aanwijzingen geven de profielen voor de ligging van het 

klooster? Lag het op een kreekrug? 

8.  Welke aanwijzingen zijn er voor gebruik en bewoning van het gebied vóór de 15e 

eeuw?

Vragen over het klooster: 
9.  Zijn er resten van de kloostergebouwen aanwezig? 

10. Zijn er bepaalde functies aan de gebouwresten toe te wijzen? Zijn er bijv. aanwijzingen 

voor een eetzaal of keuken? 

11. Zijn er binnen kloosterterrein functieverschillen waarneembaar, zoals moes- of 

kruidentuin of zones met ambachtelijke dan wel agrarische activiteiten? 

12. Zijn er aanwijzigingen voor surplusproductie of -handel? 

13. Zijn er aanwijzingen voor verbouwingen of reparaties en met welke functieverandering 

hangen deze samen? 

14. Werd in of bij het klooster begraven?

2
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Vooronderzoek

3.1 Bewoningsgeschiedenis

Het plangebied is gelegen in een getijdegebied, direct achter de jonge duinen van 

het eiland Voorne.  In de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen was het gebied 

niet bewoonbaar, maar vanaf de volle middeleeuwen werd het gebied ontgonnen. 

Rugge is een van de oudste polders. De precieze ouderdom is niet bekend, maar 

de parochiekerk was de moederkerk van onder andere Brielle en Maarland.  De 

omringende polders dateren uit de 13e eeuw of eerder. Hoewel Rugge de oude kern 

vormde, groeide het naastgelegen Brielle uit tot hoofdplaats van het eiland. Delen van 

Maarland en het oude Brielle groeiden aan elkaar vast en vormde een stad, terwijl het 

dorpje Rugge steeds verder ontvolkt raakte.1 Op de oudst bekende afbeelding van het 

dorp, de kaart van Brielle van Jacob van Deventer rond 1560, is te zien dat Rugge niet 

meer voorstelde dan een kerk met wat lintbebouwing (zie Figuur 3.1). Wat opvalt zijn 

de twee kloosters, die aan weerszijde van het dorpje waren gelegen. Beide kloosters 

waren daar in het begin van de 15e eeuw gesticht; in het zuiden het St. Andriesklooster 

(Susteren clooster) en in het noorden, achter de parochiekerk, het Regulierenklooster 

(Rugghe Regulares).2 Het terrein van dit laatste klooster, dat op de kaart van Van 

Deventer ommuurd of omgracht is, bevindt zich deels in het plangebied. 

Het klooster is in 1403 gesticht door Hugo van Heenvliet. Het klooster werd bevolkt 

door reguliere kanunniken en lekenbroeders. Hoeveel het er waren is niet bekend. 

Uit een bron uit 1534 is bekend dat er toen 16 kanunniken en twintig lekenbroeders 

woonden. De voornaamste bezigheid van de kanunniken was het dagelijks zingen 

1  Klok, J. 1980, Brielle, stad in de landen van Voorne. Alphen aan den Rijn: Repro-Holland.
2  Gouw, J.L van der , 1986, De regulieren van Rugge, Alphen aan den Rijn, 8-9.

Figuur 3.1 
Het plangebied (rood omlijnd) op de 
kaart van Van Deventer (ca.1560). Links de 
parochierkerk van Rugge; in het noord-
westen het ommuurde terrein van het 
Regulierenklooster. Ten zuiden van de paro-
chiekerk het Sint Agnies Nonnenklooster. 
(bron: Exaltus & Orbons 2017).

3
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van de getijden. De lekenbroeders waren actief in de landbouw. Over de precieze 

activiteiten van het klooster is evenwel niets bekend.3 

Voor de bouw van het klooster werd het oude kerkhof van de parchiekerk in 

gebruik genomen. Dit zou een omgracht terrein zijn geweest, mogelijk zelfs met 

muur. Uit de bewaard gebleven archiefbronnen is bekend wat voor gebouwen er 

op het kloosterterrein hebben gestaan. Naast een kloosterkerk stond er op het 

terrein een refter (eetzaal), mogelijk zelfs twee: een voor de monniken en een voor 

de lekenbroeders, met daartussen een keuken. Boven de refter bevond zich het 

dormitorium (slaapzaal), met aparte cellen voor de monniken. Daarnaast stond er een 

kapittelhuis, waar (onder andere) werd vergaderd. Naast het kloostergebouw stond er 

een ‘bouwhuis’, met schuren en kelders voor het opslaan van landbouwopbrengsten 

en victualiën. De kloosterkerk werd in de loop van de 15e eeuw vergroot en voorzien 

van een kloostergang. Tenslotte liet de zoon van de stichter een huis bouwen bij het 

klooster, aan de zuidkant van de kerk, wat na zijn overlijden aan het klooster zou 

komen.4

Op een tekening uit 1619 is het klooster in detail weergegeven, waarop een vierkant 

terrein is te zien, omzoomd door bomen (zie Figuur 3.2). De bebouwing zou zich aan 

de oostzijde geconcentreerd hebben. Te zien is een langwerpig gebouw met de refter 

en de keuken. Daarachter bevindt zich de kloosterkerk, een vijver en een schuur. 

De betrouwbaarheid van deze tekening is echter discutabel aangezien het klooster 

destijds al met de grond gelijk was gemaakt en afwijkt van de afbeelding van Jacob van 

Deventer.

Het klooster werd, net als de parochiekerk en het St. Andriesklooster ten zuiden 

daarvan, in 1572 door de Geuzen verwoest na de inname van Brielle. Het klooster was 

toen al verlaten, maar in de turfschuur van het klooster werden toen 19 gegijzelde 

geestelijken uit Gorinchem opgehangen, bekend als de “Martelaren van Gorkum”. 

Deze zouden ook op het terrein begraven zijn. In 1615 werden de resten door enkele 

3  Van der Gouw, 59-66.
4  Van der Gouw, 37-38.

Figuur 3.2 
Reconstructietekening van het 
Regulierenklooster uit 1619 met in rood het 
plangebied (Bron: PvE).
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katholieken in het geheim opgegraven en overgebracht naar enkele kerken in de 

Zuidelijke Nederlanden. Omdat de verering van de martelaren steeds belangrijker werd 

besloot de Katholieke kerk in 1618 een officieel onderzoek in te stellen naar de exacte 

locatie van de turfschuur en de begraafplaat van de martelaren. Dit onderzoek, op 

basis van getuigenverslagen, resulteerde in de hiervoor genoemde reconstructieteke-

ning.    

Na de emancipatie van de katholieke kerk in Nederland werd de locatie een 

bedevaartsoord. In 1880 werd een houten kapel ingewijd op de plaats van de vroegere 

parochiekerk. De bouw hiervan werd in 1877 voorafgegaan door opgravingen, met 

als doel de skeletten van de martelaren te vinden. Bij die gelegenheid werden resten 

van het Regulierenklooster opgegraven en in kaart gebracht (zie Figuur 3.3).5 Op de 

tekening is te zien dat er naast de vermoedelijke locatie van de turfschuur muurwerk 

was blootgelegd met een noord-zuid / oost-west oriëntatie, dit betreft een deel van de 

zuidvleugel van het kloostergebouw (het bouwhuis?). Dit opgravingsterrein was direct 

naast het plangebied gelegen. In 1931 is de houten kapel vervangen door de huidige 

bedevaartkerk. Het huidige plangebied is daarentegen altijd onbebouwd gebleven.

5  Van der Gouw, 90-93.

Figuur 3.3 
Kopie van de kaart uit 1877 met de 
blootgelegde funderingen van het 
Regulierenklooster ter plaatse van de huidige 
Bedevaartskerk (Bron: Van der Gouw 1986). 
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3.2 Archeologie

Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Brielle ligt het plangebied in 

een zone met een middelhoge verwachting. Het gebied grenst aan een archeologisch 

monument (AMK-terrein), wat die status heeft gekregen vanwege de aanwezigheid 

van restanten van het klooster. Aangezien de restanten van het klooster ook op het 

naastgelegen terrein verwacht worden, kan de archeologische waarde (deels) ook 

aan het plangebied toegeschreven worden, al heeft het de status van archeologisch 

monument niet. Op de verwachtingskaart staan verschillende Archis-meldingen 

weergegeven. De Archis-nummers in de directe omgeving hebben betrekking op 

de kloosters en de kloosterkerk (Figuur 3.4). De overige Archis-nummers hebben 

betrekking op andere archeologische onderzoeken en historische bebouwing in de 

nabijheid van de stad Brielle.

Archisnummer Datering Soort onderzoek Omschrijving

22780 LME booronderzoek scherfmateriaal uit de nieuwe tijd, geen vindplaats.

26050 LME vondstmelding resten van een oude stadsmuur aan de Jan 
Mathijssenlaan, afgebroken rond 1700.

26062 LME vondstmelding oude melding van een nederzetting of moated site uit de 
12e eeuw of ouder.

26063 LME vondstmelding melding van het Sint Andriesklooster.

26064 LME vondstmelding oude melding van de aanwezigheid van de voormalige 
parochiekerk in Rugge.

26065 LME/NT vondstmelding melding van het regulierenklooster in Rugge.

Figuur 3.4
Opgravingsplattegrond uit 1877 geprojecteerd 
op het plangebied en omgeving.

Tabel 3.1 
Archis-meldingen met beschrijving zoals deze 
in de buurt van het plangebied voorkomen 
(LME= late middeleeuwen, NT= nieuwe tijd) 
(zie figuur 3.4).
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N:\Lopende Projecten\1816 IVO-p Brielle - Twee Getuigen\2_uitwerking\1.sporen en structuren\Workspaces\Verwachtingskaart.wor (10/12/2018)

Figuur 3.5 
Archeologische verwachtingskaart van de 
gemeente Brielle (detail van Rugge) met 
waarnemingen in Archis in zwarte cijfers en 
waarnemingen van BOOR in blauwe cijfers 
(niet gespecificeerd), paars= middeleeuwen, 
blauw=nieuwe tijd, grijs=onbekend (zie tabel 
3.1).  
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In 2017 is door RAAP ter plaatse van het plangebied een booronderzoek uitgevoerd.6 

Dit onderzoek is aangevuld met een weerstands- en magnetometer onderzoek door 

Archeopro.7 Bij het booronderzoek van RAAP werden er puinfragmenten gevonden. 

Ook stuitten een aantal boringen op ondoordringbaar baksteen(puin). Deze resten 

vormen aanwijzingen dat er daadwerkelijk resten van het 15e-16e eeuwse klooster 

bewaard zijn gebleven. Deze resten concentreerden zich in de noordwestelijke hoek 

van het plangebied. Uit het door ArcheoPro uitgevoerde weerstands- en magneto-

meteronderzoek is verder gebleken dat in deze noordwesthoek een sloot aanwezig 

is, die het kloostererf oorspronkelijk begrensde. Daarbinnen zijn resten aangetoond 

van funderingsmuren en uitbraaksleuven van fundamenten. Deze liggen ondiep, deels 

direct onder de graszoden. Hoewel de kans klein is dat de kloosterbewoning zich ook 

buiten de grenssloot uitstrekt, is dit niet uit te sluiten. Er kunnen nog andere sporen 

aanwezig zijn zoals sloten, beerputten, afvalkuilen, bijgebouwen etc.

Daarnaast is het niet bekend in hoeverre er sporen van de middeleeuwse bewoning 

van Rugge aanwezig zijn op het terrein. Op de kaart van Jacob van Deventer is er aan 

de noordzijde van De Rik, de weg die het plangebied in het zuiden begrenst, geen 

bewoning te zien, maar toen zou het inwoneraantal van het dorp al sterk gedaald zijn. 

Over de bewoning van Rugge in de volle en late middeleeuwen is dan ook zeer weinig 

bekend. Het valt niet uit te sluiten dat er binnen het plangebied sporen van bewoning 

of economische activiteiten van het dorp Rugge bewaard zijn gebleven.

6  Coppens, C.F.H., 2017. Plangebied Twee Getuigen, deelgebied 1, in Brielle, Gemeente Brielle. 
Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende en deels 
karterende fase). RAAP-Notitie 6015. Weesp: RAAP Archeologisch Adviesbureau.

7  Exaltus, R. & J. Orbons, 2017. Twee Getuigen, Brielle, Gemeente Brielle. Inventariserend Veldon-
derzoek (IVO-O); Geofysisch onderzoek met controleboringen. ArcheoPro Archeologisch 
rapport Nr. 17083. Eijsden: ArcheoPro.
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Opzet proefsleuvenonderzoek

Uit het vooronderzoek is voldoende duidelijk geworden dat er een vindplaats 

(klooster) in het noordwestelijk deel van het plangebied ligt. Daarmee is het 

onderhavige onderzoek vooral waarderend van karakter. Gezien de te verwachten 

archeologische resten is daarbij een selectief en gericht sleuvenplan toegepast. Om 

de mogelijkheid te toetsen dat er buiten de vermoedelijke grenssloot ook nog kloos-

teractiviteiten een materiële neerslag hebben achtergelaten zijn er twee extra sleuven 

gepland buiten de eigenlijke “kloosterzone”. In deze beide laatste sleuven worden 

ook aan een van de kopse kanten kijkgaten aangelegd t.b.v. de fysisch-geografische 

vragen. In totaal wordt hiermee 300 m2 vrij gelegd. 

Aanvullend werd nog eens 30 m2 (= ca. 10% van het totaal aan te leggen vierkante 

meters) gereserveerd voor het doen van aanvullende (waarderende) veldwaarnemin-

gen door middel van het verlengen of verbreden van sleuven of het aanleggen van 

extra sleuven, bijv. om een groter deel van een structuur bloot te leggen, een spoor 

te vervolgen of om de begrenzing van een vindplaats beter in beeld te brengen. Er is 
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Figuur 4.1 
Ligging proefsleuven (rood). In het noordwest-
en geel gerasterd het gebied dat vermoedelijk 
tot het kloosterterrein behoorde (Bron: PvE).
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gewerkt volgens de eisen in de KNA 4.1 en de aanvullende eisen in het Programma van 

Eisen.

In totaal zijn er drie sleuven gegraven, van 25 x 4 m, noord-zuid georiënteerd. De 

sleuf in de noordwestelijke “kloosterzone”, put 2, had als doel het aansnijden van 

funderingen en te onderzoeken of ernaast muurwerk en uitbraaksleuven ook greppels, 

paalkuilen en afvalkuilen voorhanden zijn. Daarnaast om te bezien of bij eventueel ver-

volgonderzoek gedetailleerd chronostratigrafische en bouwhistorische analyse zinvol 

is. Bij de aanleg van deze put is besloten de proefsleuf te verlengen met een smalle 

sleuf van 15 x 2 m, om buiten het aangetroffen muurwerk ook de omgrachting van het 

kloosterterrein in beeld te krijgen. 

Put 1, de eerste van de twee sleuven voor het “buitenterrein”, is bij het aanleggen 

enkele meters verplaatst omdat de put precies in een brede slootvulling gepland was. 

Put 3, in de noordoostzijde van het terrein, is aangelegd zoals gepland. 

Naam functie telefoon vast Mobiel Email 

Archol

Tom Hamburg Directeur 071-527 3313 t.hamburg@archol.nl

Pepijn van de Geer Projectmanager 071-527 4684 06-539 89033 p.vandegeer@archol.nl

Brecht Cornelisse Veldarcheoloog 071-527 3313 06-408 47097

Wieger van Winssen Veldarcheoloog 071-527 3313 06-363 83991

Onderaannemers

Snoeij Gouda Kraanbedrijf 06-15237180 gijsbert@snoeijgouda.nl

Extern

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

Kya Verhagen (Crevasse Advies) Adviseur OG 06-18735432 verhagen@crevasse.nl

R.F.B. Isarin (Crevasse Advies) Adviseur OG 06-54994858 isarin@crevasse.nl

A. van Oers (Gemeente Brielle) Bevoegd gezag 0181-471111 a.oers@brielle.nl

                     

Tabel 4.1 
Lijst van betrokken personen.
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Landschappelijk onderzoek 

5.1 Methode

Van twee van de drie proefsleuven is een lengteprofiel lithogenetisch gedocumenteerd 

en beschreven conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 

(ASB). In de proefsleuf ter hoogte van de kloosterresten (put 2) was dit, door de 

aanwezigheid van deze resten, niet mogelijk. Omdat binnen de sleuven weinig tot 

geen variatie in de profielopbouw aanwezig was is de profielopname gedaan aan 

de hand van twee profielkolommen per put. Derhalve zijn in totaal 4 kolommen 

beschreven tot op een diepte van 1,65 – 2,15 m -mv (figuur 2.2.).

5.2 Resultaten

Het maaiveld bevindt zich tussen de 0 en 0,1 m -NAP. Hieronder bevindt zich een 

0,3 tot 0,5 m dikke donkerbruingrijze bouwvoor of ophogingslaag die bestaat uit 

sterk siltig klei. De laag is kalkrijk en bevat veel bouwpuin. Daaronder bevindt zich 

vanaf 0,3 – 0,5 m -mv (0,31-0,56 m -NAP) een lichtbruingrijze tot bruingrijze laag 

eveneens sterk siltige klei. Ook deze laag is kalkrijk en bevat puinfragmenten. In put 

3 is de hoeveelheid van de fragmenten echter duidelijk minder dan in put 1 en dan 

in de laag erboven. De laag is vermoedelijk natuurlijk van oorsprong, maar lijkt sterk 

gebioturbeerd of anderszins geroerd, wellicht verploegd. 

- maaiveld (ca. 0,1 m – NAP)

- bouwvoor

- klei met zandlagen en schelpen

- laklaag van zandige klei

- sterk siltige klei

- (aanzet tot) Hollandveen laagpakket

Figuur 5.1 
Profielopname in put 1 (profiel 102), richting 
noordoost. 

5
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Vanaf 0,65-0,8 m -mv (0,75-0,81 m -NAP) bevindt zich in put 3 hieronder een 

pakket sterk siltige tot uiterst siltige, kalkrijke klei, lichtbruingrijs van kleur met 

roestvlekken. Deze laag komt overeen met de tijdens het vooronderzoek aangetroffen 

dekafzettingen? of dijkdoorbraakafzettingen behorend tot het Laagpakket van 

Walcheren (Formatie van Naaldwijk).8

Hieronder ligt een lichtbruingrijs pakket dat bestaat uit uiterst siltig zand of sterk 

siltig tot uiterst siltige klei met zandlagen. Het pakket is kalkrijk en bevat naar onder 

toe steeds meer schelpfragmenten. Daarbij gaat het steeds om dubbelkleppige 

exemplaren in levenspositie. Het pakket komt overeen met de bij het vooronderzoek 

beschreven laag zandige/kleiige geulafzettingen. In put 1 bevindt dit pakket zich direct 

onder de geroerde bovengrond, vanaf 0,7-0,75 m -mv (0,76-0,77 m -NAP). In put 3 ligt 

het pakket onder de hiervoor beschreven laag van dekafzettingen op 1,1-1,2 m -mv 

(1,11-1,3 m -NAP).

Op 1,3-1,4 m -mv (1,32-1,5 m -NAP) bevindt zich dan overal een bruingrijze laklaag van 

sterk zandige klei. De laklaag bevat veel plantenresten en is kalkrijk. Vermoedelijke 

gaat het niet om een (oudtijds) betreedbaar oppervlak. De laag is ca. 10 cm dik.

Daaronder bevindt zich vanaf 1,4-1,5 m -mv (1,42-1,6 m -NAP) een pakket lichtgrijze, 

sterk siltige, kalkrijke klei. Hierin komen zandlagen voor en in profiel 102 (put 1, profiel 

2) wordt de laag vanaf 2 m -mv (2,06 m -NAP) sterk humeus en bruin en bevat meer 

plantenresten. Vermoedelijk ligt hier kort onder het Hollandveen Laagpakket (Formatie 

van Nieuwkoop) (figuur 3.1.).

De archeologische resten in put 2 bevinden zich direct onder of nog in de bovenste 

donkerbruingrijze bouwvoor of ophogingslaag. Deze laag dekt overal de betreffende 

resten af, ook wanneer zij dieper in de grond liggen. De natuurlijke afzettingen, voor 

zover waargenomen, komen overeen met die in put 1 en 3, maar bevinden zich pas 

onder de archeologische (muur-)resten.

8  Coppens 2017.
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Sporen en structuren

6.1 Kloostergebouwen

Alle muurresten werden aangetroffen in put 2. In totaal zijn er 14 verschillende muren 

onderscheiden. De proefsleuf was te smal om duidelijk verschillende structuren 

met specifieke functies te onderscheiden. Wel werden er meerdere bouwfasen 

waargenomen aan de hand van baksteenbeschrijving en muuropbouw. Het muurwerk 

staat dicht op elkaar en is zonder uitzondering noord-zuid of (haaks daarop) oost-west 

georiënteerd. Het betreft de funderingen van meerdere gebouwen, al het opgaande 

muurwerk is gesloopt. 

In het noorden werd gelijk bij het verwijderen van de bouwvoor een muur blootgelegd 

van rode baksteen, van vrij groot formaat (ca. 24 x 11,5 x 4 cm). Deze muur loopt in 

zuidelijke richting en bestaat uit drie verschillende componenten. In het noorden is 

de muur ca. 60 cm breed (2,5 steens), waarna een deel lijkt weggebroken. Richting 

het zuiden is de muur weer aanwezig, maar hier is de muur verstevigd met puin en 

verbreed naar 90 cm. De muur was niet bijzonder diep gefundeerd; ca. 25 cm was van 

de muur bewaard gebleven. Het verloop van deze structuur is niet duidelijk. Parallel 

aan deze muur, aan de oostzijde van de put, werd een tweede muur blootgelegd. Deze 

muur bestond uit vergelijkbare baksteen, maar was iets breder (ca. 70 cm) gemetseld 

en veel dieper gefundeerd: de muur is tot een diepte van 1,30 m vrij gegraven. De 

ruimte tussen deze muren bedraagt amper 2 meter, maar beide muren lijken dan 

ook niet tot eenzelfde structuur of fase te behoren. De oostelijke muur lijkt een 

overwelving gehad te hebben, die een ruimte aan de oostzijde (buiten de put) overdekt 

heeft. Mogelijk gaat het hier om een kelder. In het muurwerk was een ontlastingsboog 

gemetseld om het muurwerk meer stevigheid te geven. Getuige een scheur in het 

muurwerk was deze gaan verzakken (zie figuur 6.2). De muur sluit in het zuiden 

aan op een vergelijkbare muur die haaks in koud verband tegen de keldermuur was 

gebouwd. De muur was smaller, maar (naar het lijkt) even diep gefundeerd. De muur 

lijkt voorbij de keldermuur door te lopen naar het oosten. Deze muren samen vormden 

waarschijnlijk een geheel, gezien de overeenkomst van het gebruikte baksteen, waarbij 

een oostelijke (kelder) en westelijke ruimte waren gevormd. De westelijke ruimte was 

(later?) opgedeeld door de minder diep gefundeerde muur. Ook binnen het oostelijke 

deel werden restanten van muurwerk gevonden. Het betrof een min of meer vierkant 

vlak van een laag bakstenen, met mortel daarboven op. Het verband met de andere 

muren is niet geheel duidelijk. Mogelijk betreft het een restant van een poer.

Ten zuiden van dit gedeelte werd meer muurwerk blootgelegd. Dit muurwerk is 

slechts gedeeltelijk blootgelegd om het verloop te volgen. Parallel aan de hierboven 

beschreven oostwest georiënteerde muur was een forse muur gelegen, zonder 

noemenswaardige tussenruimte tussen beide structuren. De muur mat een breedte 

van ca. 80 cm (4 steens). Op een bepaald punt was de muur dikker opgezet, waardoor 

de maximale dikte zelfs 103 cm mat. Ook deze muur was verzakt, zoals blijkt uit de 

grote scheur die overdwars in het metselwerk was ontstaan. Het gebruikte baksteen 

van deze muur week af van het eerder aangetroffen metselwerk. Het baksel was 

geliger en iets kleiner (ca. 19 x 9 x 5). Haaks op deze muur loopt een vergelijkbare 

muur in zuidelijke richting. Ook deze muur is vrij stevig opgezet; de muur is ca 70 cm 

breed, met een vermoedelijke steunbeer van ca. 75 cm breed. In deze muur werd 

een diagonaal gemetselde laag bakstenen aangetroffen, een zogenaamde zwaailaag 

6
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Figuur 6.1 
Overzicht put 2 met alle sporen van het 
aangetroffen klooster.  
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(zie figuur 6.3). Dit metselverband wordt vaak in vestingmuren aangetroffen, waarbij 

verondersteld wordt dat deze constructie beter inslagen van projectielen kan 

opvangen. Wat de toepassing van de zwaailaag in dit geval betekent is niet duidelijk. 

De ruimte aan de westzijde van de muur is opgedeeld door middel van een muur 

van ca. 50 cm breed, maar behalve de aanzet kon de muur niet duidelijker in beeld 

gebracht worden. Aan de oostzijde (buitenzijde) van de structuur werden de restanten 

van muurwerk blootgelegd, die afwijken van de zojuist beschreven structuur. Voor 

deze muur waren rode, grote baksten gebruikt (ca. 25 x 12,5 x 6,5), maar ook veel 

gebroken en versinterde bakstenen. Naast dit restant was een uitbraaksleuf en een kuil 

gesitueerd. Het verband van deze sporen en de hiervoor beschreven muurresten is niet 

duidelijk. Het geheel bevindt zich in de hoek van het kloosterterrein. 

Figuur 6.2 
Foto van diep gefundeerd muurwerk met een 
ontlastingsboog in put 2. 

Figuur 6.3 
Zwaailaag in muurwerk put 2.
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Aan de hand van de baksteenbeschrijvingen kunnen (minimaal) twee fasen 

onderscheiden worden. In het algemeen komen in Brielle de volgende baksteenforma-

ten voor:9

- 14e eeuw: ca 28 x 12 x 8 cm;

- 15e eeuw: ca 24/22 x 10 x 5/6 cm;

- 16e/17e eeuw: ca 19/18 x 9/8 x 4 cm;

- 18e/19e eeuw: ca. 15 x 8/7 x 4 cm.

Bij een vergelijking met de aangetroffen baksteenformaten kan voorzichtig 

geconcludeerd worden dat het aangetroffen muurwerk waarschijnlijk 15e eeuwse 

bebouwing betreft met een uitbreiding of verbouwing uit de 16e eeuw. De vondst van 

een tegel met daarop het jaartal 1556 bevestigt deze datering. 

Verder naar het zuiden werd een straatje gevonden dat bestond uit klinkers met 

een gelig baksel waarin een gootje was aangebracht (zie figuur 6.4). Dit stuk kan 

geïnterpreteerd worden als een buitenplaats of straatje van het klooster. Langs deze 

bestrating liep een uitbraaksleuf in zuidelijke richting. Deze sleuf kwam uit op een 

restant muurwerk met gelige bakstenen. Deze muur was waarschijnlijk de buitenmuur 

die het kloosterterrein omsloot. 

6.2 Grondsporen

In put 1 is direct onder de bouwvoor een sloot aangetroffen met een noordwest-

zuidoost oriëntatie (Figuur 4.2: S2). In de slootvulling lag een dik pakket met leisteen, 

9  Don, P., 1992: Voorne-Putten, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De Provin-
cie Zuid-Holland, Zwolle.

Figuur 6.4 
Foto van het straatje ten zuiden van het 
kloostergebouw. Parallel aan het straatje (links) 
is een uitbraaksleuf gelegen van de klooster-
muur.
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dat duidelijk in de sloot was gestort. Mogelijk betreft het de dakbedekking van het 

klooster of van de nabijgelegen parochiekerk die ter plaatse stond van de huidige 

bedevaartskerk. Haaks op deze sloot werd een tweede sloot aangetroffen (zuidwest-

noordoost georiënteerd).

In put 2 werden ten zuiden van de kloostermuren eveneens twee sloten aangetroffen. 

Een van deze sloten heeft een oostwest oriëntatie en wordt oversneden door een 

andere sloot met een zuidwestnoordoost oriëntatie. Waarschijnlijk gaat het bij de 

eerstgenoemde sloot om de gracht die het klooster afbakende. Dit vanwege de ligging 

ten zuiden van de muurresten en de oriëntatie die overeenkomt met die van het 

kloostergebouw (zie figuur 3.4). Daarnaast zijn er in put 2 enkele kuilen aangetroffen, 

waaronder een kuil met een grote hoeveelheid dierlijk bot. De kuilen zijn bij het proef-

sleuvenonderzoek niet nader onderzocht. 

In put 3 zijn geen archeologische resten (grondsporen, muurwerk) aangetroffen

6.3 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat in het plangebied een hoek van het omgrachte en 

ommuurde kloosterterrein aanwezig is waarbinnen delen van verschillende gebouwen 

bewaard zijn gebleven. De oostelijke en zuidelijke grens van het kloosterterrein is niet 

exact in beeld gekomen. Op grond van de oost-west oriëntatie van de zuidelijke gracht 

en het ontbreken van resten van de gracht en ommuring in putten 1 en 3 is in figuur 8.1 

de maximale omvang van het kloosterterrein gereconstrueerd. 
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Vondstmateriaal

7.1 Aardewerk 

Sven Baas

Tijdens het onderzoek zijn 12 fragmenten aardewerk gevonden. De jongste vondsten 

betreffen twee passende fragmenten van Europees porselein. Dit porselein is te 

dateren tussen 1850 en 1950. Verder zijn er 10 fragmenten roodbakkend aardewerk 

gevonden. De scherven zijn aan beide zijden geglazuurd waarmee het materiaal 

gedateerd kan worden tussen 1600 en 1900. Twee van deze scherven, een pootje en 

een randfragment, behoren toe aan een grape. 

Naast aardewerk is er ook bouwmateriaal aangetroffen. Tijdens het onderzoek is 

een roodbakkende vloertegel gevonden met een rood/geel geglazuurde bovenzijde. 

Op de tegel staat het jaartal 1556 dat omgeven is met bladmotieven (zie figuur 7.1). 

Deze tegel is niet compleet, maar bijzonder goed geconserveerd. De tegel is in het 

geheel niet versleten. Dit is niet opmerkelijk gezien de korte gebruiksduur; de tegel 

is pas 16 jaar voor de sluiting van het klooster gemaakt. Het jaartal dat op de tegel 

staat roept interessante vragen op: is een deel van het kloostergebouw in die periode 

nieuw aangebouwd of gerenoveerd, of memoreert de tegel een andere bijzondere 

gebeurtenis in dat jaar? Daarnaast is er een roodbakkende dakpan gevonden. 

Behalve de vloertegel komt het vondstmateriaal niet uit de context van het 

kloostergebouw, dat eind 16e eeuw werd opgeheven. Het vondstmateriaal is 

waarschijnlijk afkomstig van puin waarmee de sloten zijn gedempt of waarmee het 

terrein is opgehoogd.   

7.2 Steen 

Sebastiaan Knippenberg

Het proefsleuvenonderzoek heeft 15 stukken leisteen opgeleverd. In alle gevallen gaat 

het om fragmenten van dakbedekkingsplaten. Geen van de stukken vertoont sporen 

van verbranding. Ze zijn afkomstig uit een drietal grondsporen: S2, S23 en S24. De 

fragmenten variëren in omvang van 3 tot 16 cm en moeten oorspronkelijk onderdeel 

hebben uitgemaakt van veel grotere platen. Wat voor type platen dit precies zijn 

geweest is door fragmentatie niet goed vast te stellen. Enkele fragmenten bezitten 

nog (delen van) aanhechtingsgaten. De dikte varieert van 4 tot 7 mm, hetgeen een 

gangbare dikte is voor dit soort platen. 

Leisteen is een metamorfe steensoort, die ontstaan is nadat kleirijk sediment in de 

vorm van kleisteen of schalie onder hoge druk herkristalliseert in de veel hardere 

leisteen. Dit fijnkorrelige metamorfe gesteente bestaat vaak voornamelijk uit kwarts 

en glimmers, soms aangevuld met andere mineralen. Het komt in gefolieerde platen 

voor, die makkelijk horizontaal splijten. Door deze splijting in platen is het een geliefd 

bouwmateriaal en wordt het sinds de Romeinse tijd in ons land veelvuldig gebruikt als 

vloertegels of dakbedekkingsplaten. Vooral de laatste toepassing blijft zeer gangbaar 

gedurende de latere middeleeuwen en Nieuwe tijd.10  

10  Janse 1986.

Figuur 7.1 
Vloertegel met het jaartal 1556.

7
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Onder het materiaal van Brielle zijn twee variëteiten lei herkend. Het gaat bij beide om 

een donkergrijze lei. Het best vertegenwoordigd met dertien stuks is een donkergrijze 

lei met een metallic glans en iets zijdeachtig uiterlijk. In de fijne matrix zijn sporadisch 

minuscule glimmers te herkennen, deze lijken sterk gekoppeld aan specifieke lagen 

binnen de lei. 

De overige twee fragmenten zijn eveneens van een donkergrijze lei vervaardigd, iets 

lichter van kleur dan de andere lei. Deze lei mist het zijdeachtige karakter en voelt 

iets harder en grofkorreliger aan. Het aandeel glimmers binnen deze lei is een stuk 

hoger. Het kan zijn dat beide leien van dezelfde bronlocatie afkomstig zijn, aangezien 

leien binnen bronnen sterk kunnen variëren. Het vaststellen van een herkomst is 

zonder petrografisch onderzoek lastig gezien de grote variatie in uiterlijke kenmerken 

binnen brongebieden en de sterke overlap tussen brongebieden. Een belangrijke 

bron van leien is het Maasgebied in België, Luxemburg en Noord-Frankrijk.11 Vanaf de 

middeleeuwen is het Franse Fumay een belangrijke mijnlocatie voor het in Nederland 

gebruikte leisteen.12 Naast dit voorkomen zijn nabijgelegen extractiepunten in 

Zuid-België en Luxemburg ook van importantie geweest. De lei kan echter ook uit 

bronnen in het Rijn-leisteenplateau in de Duitse Eifel afkomstig zijn.13 

7.3 Bot

Tijmen Moesker (Moesker Archeologie)

7.3.1 Inleiding en onderzoeksmethodiek

Het proefsleuvenonderzoek in deelgebied 1 van het plangebied de Twee Getuigen in 

de gemeente Brielle heeft in totaal 30 fragmenten dierlijk botmateriaal opgeleverd, 

welke – blijkend uit de zoölogische analyse – behoren tot 21 skeletelementen. De 

vondsten zijn vo0ral afkomstig uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. De sporen 

waar het botmateriaal uit afkomstig is bestaan voornamelijk uit sloten een mogelijke 

kloostergracht en een kuil. 

Van elk skeletelement zijn de gegevens geregistreerd conform het laboratorium 

protocol archeozoölogie.14 Tot deze gegevens behoren de dierklasse, diersoort (of 

diergrootte), het skeletelement, fragmentgrootte en gewicht. Wanneer het niet 

mogelijk was om een skeletelement van zoogdier op soort te determineren, is het 

ingedeeld in een grootteklasse (‘groot zoogdier’, ‘middelgroot zoogdier’ en ‘klein 

zoogdier’). Indien mogelijk is ook informatie over de (slacht)leeftijd verzameld. 

Deze informatie kan afgeleid worden van de doorbraak- en slijtagestadia van 

gebitselementen en de vergroeiingstadia van skeletelementen. De registratieproce-

dure voor het bepalen van de leeftijd op basis van gebitselementen is gebaseerd op 

een methodiek ontwikkeld door Grant.15 Zo zijn door haar gestelde leeftijdscategorieën 

afgeleid van onderzoek uitgevoerd door Halstead en Payne.16 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 

11  Janse 1986; Kars 2001.
12  Dubelaar 2002.
13  Dubelaar 2002; Janse 1986; Kars 2000, 150.
14  Lauwerier 1997.
15  Grant 1982.
16  Halstead 1985; Payne 1973.
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zijn tijdens de verschillende vergroeiingstadia.17 De hieronder weergegeven resultaten 

zijn gebaseerd op Habermehl’s conclusies.

Tevens zijn kenmerken en sporen op de dierlijke resten, zoals slacht- en vraatsporen, 

pathologieën, sporen van verhitting en bewerking, beschreven. 

7.4 Resultaten

Over het algemeen is het dierlijke skeletmateriaal goed geconserveerd. Zestien 

fragmenten konden op soort worden gedetermineerd, de overige botten zijn tot groot 

zoogdier gerekend. De meeste fragmenten waren nog zeer goed aan de buitenzijde en 

zodoende konden er enkele snijsporen op worden vastgesteld. De soortenlijst bestaat 

uit rund en groot zoogdier welke waarschijnlijk ook tot deze soort gerekend kan 

worden. Er is een soortenoverzicht gemaakt voor de botten (N=30)  zie tabel 7.1.

Klasse Latijn Soort
Aantal

fragmenten
Aantal 

elementen Gewicht (g)

Zoogdieren Bos taurus Rund 22 16 1924

Zoogdieren  indet Grote zoogdieren 8 5                 252

      30 21 2176

De fragmenten dierlijk bot zijn afkomstig uit een sloot (S2), een mogelijke 

kloostergracht (S24), en een kuil (S25) uit de late middeleeuwen / Nieuwe tijd. De 

botresten behoren vooral toe aan het rund. Acht fragmenten waren niet op soort te 

determineren; deze behoorden tot de klasse ‘groot zoogdier’. De skeletelementen 

bestaan uit ribfragmenten, fragmenten van bekken, veel pootfragmenten, wervels 

en fragmenten van een onderkaak (mandibula). Er zijn tevens zijn wat snijsporen  

opgemerkt op een bekken  van een groot zoogdier. 

Slachtleeftijd
Er zijn zowel jongvolwassen als oudere dieren herkend tussen het botmateriaal 

van rund. Dit is vooral aan de hand van de vergroeiingsstadia van enkele botten 

vastgesteld, zoals een scheenbeen (tibia) en een draaier (radius) waarbij de distale 

epifyse nog niet vergroeid was en zodoende een leeftijd tussen de één en twee jaar 

geschat kon worden. Ook is in kuil S25 een onderkaak (mandibula) van een rund  

aangetroffen met een geschatte slachtleeftijd van 24 tot 30 maanden had. 

Schofthoogte
Van de runderbotten konden geen maten worden genomen om de schofthoogte 

vast te stellen aangezien complete botten ontbraken. Wel kan gesteld worden dat de 

botfragment relatief groot en breed zijn, wat kenmerkend is voor runderen uit de late 

middeleeuwen / Nieuwe tijd.

Contextuele analyse
De botresten zijn afkomstig van diverse sloten, een mogelijke gracht (S24) en een kuil 

( (S25) (zie tabel 7.2). De kuil bevatte de meeste botten: enkele pootfragmenten en 

delen van een wervelkolom van een jongvolwassen rund en delen van een volwassen 

rund. Opvallend hierbij is dat er een linker en rechter middenvoetsbeen (metacarpus) 

zijn aangetroffen van één individu, en de enkele wervels konden ook tot één individu 

gerekend kunnen worden. Vermoedelijk is het merendeel van de botten afkomstig van 

twee individuen. De botten lagen niet gearticuleerd in de kuil.

17  Habermehl 1975; Habermehl 1985.

Tabel 7.1 
Overzicht soorten late middeleeuwen / Nieuwe 
tijd.
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Uit de mogelijke kloostergracht (S24) werd enkel een bekkenfragment van een 

grootzoogdier verzameld, deze vertoonde enkele snijsporen. De overige sloot (S2) 

leverde enkele pootfragementen (astragalus, metapodia) en rib (costa)  fragmenten op 

van zowel rund als groot zoogdier. 

S.nr Spooraard Latijn Soort skeletelement
Aantal skelet-

elementen
Aantal 

fragmenten
Gewicht 

(g)

2 sloot Bos taurus Rund Metapodium 1 4 65

2 sloot Bos taurus Rund Phalanx media 1 1 9

2 sloot Bos taurus Rund Astragalus 1 1 32

25 kuil Bos taurus Rund Mandibula 1 3 166

25 kuil Bos taurus Rund Metacarpus 2 2 203

25 kuil Bos taurus Rund Phalanx proximalis 1 1 17

25 kuil Bos taurus Rund Pelvis 1 1 205

25 kuil Bos taurus Rund Radius 1 1 306

25 kuil Bos taurus Rund Os sacrum 1 2 200

25 kuil Bos taurus Rund Scapula 1 1 129

25 kuil Bos taurus Rund Tibia 1 1 293

25 uil Bos taurus Rund Vertebra lumbalis 3 3 248

25 kuil Bos taurus Rund Vertebra thoracalis 1 1 51

2 sloot Grote zoogdieren Costa 1 2 24

2 sloot Grote zoogdieren Pelvis 1 3 25

2 sloot Grote zoogdieren Os longum 1 1 12

25 kuil Grote zoogdieren Costa 1 1 25

24 sloot / gracht Grote zoogdieren Pelvis 1 1 166

Totaal 21 30 2176

7.5 Conclusies

Onder de verzamelde botresten domineert rund. Enkele resten die tot “groot 

zoogdier” zijn gerekend zijn behoren waarschijnlijkheid ook tot deze soort. Hoewel 

alleen een fragment van een bekken wat snijsporen vertoonde, is al het botmateriaal 

vermoedelijk als slachtafval in de diverse sloten, gracht en kuil gedumpt. Hierop wijzen 

de relatief jonge leeftijd van de individuen en het feit dat de botten in kuil S25 niet 

gearticuleerd zijn aangetroffen. Het rundvlees vormde vermoedelijk een belangrijke 

eiwittenbron in het dieet van het kloostergemeenschap en de latere woonerven / 

boerderijen. 

Tabel 7.2 
Overzicht spoorcontexten en aan-
getroffen elementen per soort.
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Synthese

8.1 Conclusie

Volgens verwachting zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek resten gevonden van 

het Regulierenklooster, dat in de 15e eeuw gebouwd is en door de Geuzen in 1572 is 

afgebroken. Dit klooster was bekend uit historische bronnen en is nader gelokaliseerd 

door middel van grondboringen en weerstands- en magnetometer-onderzoek. Het 

proefsleuvenonderzoek had als doel om de aard en waardering van deze resten vast 

te stellen. De aanwezige resten betreffen muurwerk van meerdere gebouwen, die 

in goede staat net onder de bouwvoor bewaard zijn gebleven. Het lijkt te gaan om 

muurwerk uit de 15e eeuw met een uitbreiding uit de 16e eeuw. Naast muurwerk 

zijn er een straatje en enkele kuilen aangetroffen. In een van de kuilen werd een 

grote hoeveelheid bot aangetroffen. Het meeste vondstmateriaal, bestaande uit 

aardwerk is afkomstig van het puin boven de kloostermuren en is van later datum. Een 

uitzondering daarop is de vondst van een vloertegel die uit 1556 dateert. Het geheel 

wordt omsloten door een muur en een gracht. Het precieze verloop van de muur en 

gracht –  tezamen de begrenzing van het kloosterterrein - is in oostelijke richting niet 

exact in beeld gekomen. Op basis van de kaart van Van Deventer, de resultaten van het 

weerstandsonderzoek en de afwezigheid van archeologische resten in put 3 moeten 

muur en gracht ten westen van put 3 hebben gelegen. In figuur 8.1 is deze (maximale) 

begrenzing van de vindplaats met resten van het Regulierenklooster aangegeven. 

Naast restanten van het klooster zijn er in het zuiden in put 1 enkele sloten 

blootgelegd, waarin bouwmateriaal werd aangetroffen, mogelijk afkomstig van het 

klooster of van de parochiekerk van Rugge. Er zijn geen resten van middeleeuwse 

bewoning in het plangebied aangetroffen. De sloten worden als resten van de 

agrarische percelering beschouwd en zijn om die reden niet tot een vindplaats 

gerekend. 

8.2 Waardering

8.2.1 Het proces van waardering

De toetsing van een vindplaats op zijn behoudenswaardigheid vindt plaats op basis van 

verschillende criteria: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit.

De belevingswaarde valt uiteen in twee criteria: ‘schoonheid’ en ‘herinneringswaarde’. 

Bij een hoge waardering van de belevingswaarde is sprake van een behoudens-

waardige vindplaats. Desalniettemin dient de fysieke en inhoudelijke kwaliteit ook 

beoordeeld te worden. 

Bij de beoordeling van de fysieke kwaliteit van een vindplaats vormen de mate van 

gaafheid en conservering de belangrijkste maatstaven. Onder ‘gaafheid’ wordt de 

verstoringsgraad en de stabiliteit van de fysieke omgeving verstaan, en ‘conservering’ 

is de staat waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven. Aan de hand 

van beoordeling van al deze fysieke criteria komt vast te staan of de archeologische 

vindplaatsen behoudenswaardig zijn of niet.

Een vindplaats wordt op basis van zijn fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaar-

dig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld 

(vijf of zes punten) scoren. 

8
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Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of een vindplaats toch behoudenswaardig is. 

Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria “hoog” wordt gescoord, 

wordt de vindplaats ook in principe behoudenswaardig geacht. Is een dergelijke “hoge” 

inhoudelijke score niet te verwachting, dan is een vindplaats niet behoudenswaardig.  

Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaar-

dig zijn aangemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit. 

Eerst worden de inhoudelijke criteria ‘zeldzaamheidswaarde’, ‘informatiewaarde’ en 

‘ensemblewaarde’ gewogen. Bij een bovengemiddelde score van zeven punten of meer 

wordt het monument als behoudenswaardig aangemerkt. Is sprake van een lagere 

inhoudelijke waardering (minder dan zeven punten) dan wordt het criterium “represen-

tativiteit”  beoordeeld. Blijkt dit van toepassing te zijn dan wordt een voorstel gedaan 

voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef per categorie.

8.2.2 Waardering van de vindplaats

Tabel 8.1 toont de waardering van de vindplaats. Het criterium schoonheid is 

doorgaans alleen van toepassing op zichtbare monumenten. Aangezien boven de 

grond niets zichtbaar is, scoort de vindplaats niet op dit criterium. Een archeologische 

vindplaats heeft vaak geen score op de herinneringswaarde. Echter, het kloosterterrein 

heeft een rol gespeeld in de inname van Brielle in 1572, wat nog elk jaar herdacht 

wordt. Daarnaast speelt het voormalige kloosterterrein nog steeds een rol in de 

hedendaagse beleving, aangezien de naastgelegen Martelarenkerk gelegen is op 

hetzelfde kloosterterrein, waar volgens de overleveringen de turfschuur stond waarin 

de martelaren van Gorcum waren opgehangen. De belevingswaarde van de locatie is 

daarom groot. Dit maakt de vindplaats in principe behoudenswaardig. 

De score van het criterium gaafheid en conservering is hoog. Bij het proefsleuvenon-

derzoek zijn zoals verwacht restanten van het Regulierenklooster aangetroffen. Deze 

resten concentreren zich in het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied. De 

restanten bestaan uit muurwerk, uitbraaksleuven, een straatje met goot, kuilen en 

sloten (en/of gracht). De sporen bevinden zich in een stabiele natuurlijke omgeving 

en de ruimtelijke gaafheid is vrij groot te noemen. Ook is sprake van een intacte 

stratigrafie (met loopniveau). Aangezien het muurwerk goed bewaard is gebleven tot 

in of net onder de bouwvoor en de conservering van het vondstmateriaal goed is, kan 

de gaafheid en conservering van de vindplaats als hoog gewaard worden. Dit geeft 

voor de fysieke kwaliteit een bovengemiddelde score van zes punten, waardoor de 

vindplaats ook op basis hiervan in principe behoudenswaardig is.

Op het criterium zeldzaamheid scoort de vindplaats hoog. Kloosters waren een 

belangrijk onderdeel van de middeleeuwse samenleving, maar tegenwoordig is in 

Nederland vrijwel geen enkel klooster uit deze periode bewaard gebleven. Ook Brielle 

kende in de middeleeuwen veel kloosters. Slechts enkele kloosters in deze regio zijn 

voor een deel onderzocht. 

Hoewel slechts een deel van het kloosterterrein zich in het onderzoeksgebied bevindt, 

is de informatiewaarde en ensemblewaarde van de vindplaats hoog. Binnen het terrein 

zijn nog complete structuren aanwezig en een deel van de kloostergracht kan in kaart 

worden gebracht. Binnen dit omgrachte terrein kunnen beerputten, afvalkuilen of 

andere structuren verwacht worden, naast informatie over eventuele ambachtelijke 
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of agrarische activiteiten. Het klooster is een gebouw dat exemplarisch is voor de 

middeleeuwse samenleving. De vindplaats kan nieuwe inzichten geven over het 

Nederlandse kloosterleven van voor de reformatie in het algemeen en in Brielle in 

het bijzonder. Ook geeft de vindplaats, gelegen in de kern van de oudste polder van 

Voorne, inzicht in het laatmiddeleeuwse ontginningsproces en de ontwikkeling van het 

buitenstedelijke gebied.

Door de hoge scores voor zeldzaamheid en informatiewaarde en ensemblewaarde is 

de vindplaats op inhoudelijke gronden behoudenswaardig.

Geconcludeerd kan worden dat de vindplaats Regulierenklooster op basis van een 

hoge waardering voor de criteria herinneringswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke 

kwaliteit als behoudenswaardig kan worden gewaardeerd. 

Waarden Criteria Scores

Hoog Midden Laag

Beleving Schoonheid geen score

Herinneringswaarde 3

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 3

8.3 Advies

Het proefsleuvenonderzoek heeft bekende historische bebouwing opgeleverd van het 

voormalig Regulierenklooster. De conservering van de muurwerken is goed tot zeer 

goed te noemen. De vindplaats kan meer informatie verschaffen over de bouw van 

het klooster en mogelijk ook inzichten geven in het leven binnen de kloostermuren 

en de economische activiteiten. Vanwege de voornoemde argumenten en de behou-

denswaardigheid van de vindplaats wordt behoud in situ geadviseerd. Behoud in situ is 

mogelijk door inpassing van behoudenswaardige zone, bijvoorbeeld als groenstroken, 

binnen de bouwplannen. Tevens  is behoud in situ mogelijk door een archeologie-

vriendelijke wijze van bouwen binnen dergelijke zones: bijvoorbeeld de bouw op 

(bovengrondse) ophogingspakketten die de archeologische resten beschermen of 

op een fundering van heipalen met een beperkte verstoring van deze resten. Een 

kanttekening bij deze laatste optie is dat de vele bouwresten in de ondergrond een 

belemmering voor de heiwerkzaamheden kunnen vormen. Wanneer in situ behoud niet 

tot de mogelijkheden behoort, dient de vindplaats Regulierenklooster ex situ behouden 

te worden.

Het deel van het plangebied buiten de vindplaats kan op basis van het proefsleuvenon-

derzoek worden vrijgegeven. 

Tabel 8.1 
Waardering van vindplaats Brielle - De Twee 
Getuigen
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8.4 Beantwoording onderzoeksvragen

Vragen over de waardering van de aangetroffen resten: 
1.  Bevinden zich binnen het onderzoeksgebied resten van archeologische vindplaatsen? 

Ja, in de noordwesthoek van het onderzoeksgebied zijn restanten van het 

Regulierenklooster aangetroffen. Daarnaast zijn er verschillende sloten aangetroffen.

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

vondsten? 

De restanten van het klooster bestaan uit muurresten, die zich direct onder de 

bouwvoor bevinden. Het klooster dateert van de 15e tot de 16e eeuw. 

3.  Komt dit overeen met de resultaten van het vooronderzoek, met name van het 

geofysisch onderzoek? 

Het proefsleuvenonderzoek bevestigt het beeld dat verkregen is uit het geofysisch 

onderzoek. 

4.  Zijn er beerputten of afvalkuilen aanwezig? 

Er zijn bij het proefsleuvenonderzoek geen beerputten aangetroffen. Wel is er een kuil 

met veel dierlijk botmateriaal blootgelegd.

5.  Wat is de bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied? 

Het onderzoeksgebied bestaat uit een dik pakket van slitige klei met zandlagen 

dat bedekt is met dekafzettingen van de formatie van Naaldwijk. Daarboven is een 

mogelijke oude bouwvoor en een (ophoog)pakket met puin gelegen.
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vrijgegeven
behoud of opgraven

70200

70200

70300

70300
43

48
00

43
48

00

43
49

00

43
49

00

N

50m0

N:\Lopende Projecten\1816 IVO-p Brielle - Twee Getuigen\2_uitwerking\1.sporen en structuren\Workspaces\Advieskaartv2.wor (29/01/2019)

maximale reconstructie gracht

Figuur 8.1 
Advieskaart.
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6.  In welke mate is de bodem geërodeerd of verstoord? 

De bodem lijkt in het geheel niet geërodeerd en is slechts gedeeltelijk en zeer 

minimaal verstoord door drainagebuizen.  

7.  Welke geomorfologische aanwijzingen geven de profielen voor de ligging van het 

klooster? Lag het op een kreekrug? 

Tijdens het proefsluivenonderzoek was het niet mogelijk de geologische context van 

het kloostergebouw in beeld te brengen. 

8.  Welke aanwijzingen zijn er voor gebruik en bewoning van het gebied vóór de 15e 

eeuw?

Er zijn geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan het klooster. 

Vragen over het klooster: 
9.  Zijn er resten van de kloostergebouwen aanwezig? 

Ja, in de noordwesthoek van het onderzoeksgebied zijn muurresten aangetroffen en 

de mogelijke gracht van het kloosterterrein.

10. Zijn er bepaalde functies aan de gebouwresten toe te wijzen? Zijn er bijv. aanwijzingen 

voor een eetzaal of keuken? 

Door de beperkte omvang van het proefsleuvenonderzoek was het niet mogelijk 

specifieke gebruiksfuncties aan de aangetroffen structuren toe te schrijven.

11. Zijn er binnen kloosterterrein functieverschillen waarneembaar, zoals moes- of 

kruidentuin of zones met ambachtelijke dan wel agrarische activiteiten? 

Nee, het kloosterterrein is slechts in zeer beperkte mate in beeld gebracht. 

12. Zijn er aanwijzigingen voor surplusproductie of -handel? 

Nee, daarvoor was het onderzoek te beperkt.

13. Zijn er aanwijzingen voor verbouwingen of reparaties en met welke functieverandering 

hangen deze samen? 

Binnen de aangetroffen muurresten lijken twee bouwfasen onderscheiden te 

kunnen worden. Ook de vloertegel met jaartal wijst mogelijk op een verbouwing of 

nieuwbouw.

14. Werd in of bij het klooster begraven?

De begraafplaats van het klooster is zeer waarschijnlijk niet gelegen ter plaatse van 

het onderzoeksgebied. Het is denkbaar dat er in het onderzoeksgebied resten van de 

begraafplaats van de nabijgelegen parochiekerk aanwezig zijn, maar bij het proefsleu-

venonderzoek zijn er geen aanwijzingen gevonden die in die richting wijzen.
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Bijlage I Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering

1 sloot late middeleeuwen

2 sloot late middeleeuwen

3 fundering late middeleeuwen

4 muuruitbraak late middeleeuwen

5 fundering late middeleeuwen

6 fundering late middeleeuwen

7 fundering late middeleeuwen

8 drain recent

9 fundering late middeleeuwen

10 fundering late middeleeuwen

11 fundering late middeleeuwen

12 fundering late middeleeuwen

13 fundering late middeleeuwen

14 fundering late middeleeuwen

15 fundering late middeleeuwen

16 fundering late middeleeuwen

17 kuil late middeleeuwen

18 fundering late middeleeuwen

19 muuruitbraak late middeleeuwen

20 weg late middeleeuwen

21 muuruitbraak late middeleeuwen

22 fundering late middeleeuwen

23 sloot late middeleeuwen

24 sloot/ gracht late middeleeuwen

25 kuil late middeleeuwen

Bijlage II Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht (gr) spoor put vlak vak vul seg

1.1 Baksteen 1 582 1 1 1 1

1.2 Dierlijk bot 10 123 1 1 1 1

1.3 Steen onbepaald 11 324 1 1 1 1

1.4 Aardewerk onbepaald 3 20,5 1 1 1 1

1.5 Aardewerk Nieuwe Tijd 2 9,9 1 1 1 1

1.6 Dakpan 1 39,7 1 1 1 1

1.7 Metaal ijzer 1 72 1 1 1 1

1.8 Metaal lood 1 3,7 1 1 1 1

2.1 Dierlijk bot 2 49 2 1 1

2.2 Mortel 6 316 2 1 1

2.3 Metaal ijzer 1 429 2 1 1

3.1 Baksteen 1 2428 3 2 1 1

4.1 Baksteen 4 5391 12 2 1 1

5.1 Baksteen 4 3946 20 2 1 1

6.1 Dierlijk bot 17 1978 25 2 1 1

7.1 Baksteen 1 596 23 2 1 1

7.2 Steen onbepaald 4 98 23 2 1 1

7.3 Aardewerk onbepaald 3 135 23 2 1 1

8.1 Dierlijk bot 1 168 24 2 1 1

8.2 Mortel 1 50 24 2 1 1

8.3 Steen onbepaald 2 164 24 2 1 1

8.4 Dakpan 1 669 24 2 1 1

8.5 Metaal ijzer 2 217 24 2 1 1

9.1 Aardewerk onbepaald 1 16 5030 2 1

10.1 Tegel 1 540 11 2 1

11.1 Aardewerk onbepaald 3 15 16 2 1
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