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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nieuwe Duinweg in Katwijk aan Zee. 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen vervanging van het riool van het 

deel van de Nieuwe Duinweg tussen de Meeuwenlaan en de Willem de Zwijgerlaan. 

Een deel van het riool zal in het noordelijk van de Nieuwe Duinweg gelegen 

Burgemeester de Ridderpark worden aangelegd. De verstorings-/ontgravingsdieptes 

reiken tot 2,8 m beneden maaiveld. 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

was erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden 

te inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Op basis hiervan is een advies gegeven over de noodzaak van 

eventueel vervolgonderzoek.

Op basis van het bureauonderzoek zijn in de ondergrond van het plangebied vier 

‘archeologische landschappen’ onderscheiden, met elk een eigen archeologische 

verwachting:

landschap bewoningsperiode archeologische verwachting

estuarien landschap bronstijd/ijzertijd laag

kwelderlandschap ijzertijd - Romeinse tijd (middel)hoog 

oud duinlandschap Romeinse tijd (/vroege middeleeuwen) hoog

jong duinlandschap late middeleeuwen
Nieuwe tijd

middelhoog
laag

Echter, op grond van de diepte van de voorgenomen ingrepen, de vrijstellingsdieptes in 

het bestemmingsplan én de reeds onderzochte delen van het plangebied, wordt in het 

gehele plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap 

uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Katwijk een 

formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te 

worden opgenomen met het bevoegd gezag (Beleidsmedewerker Archeologie, 

gemeente Katwijk, contactpersoon P. van den Bos).
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Katwijk heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Nieuwe Duinweg in Katwijk aan Zee 

(Figuur 1.1 en Tabel 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen vervanging 

van het riool van het deel van de Nieuwe Duinweg tussen de Meeuwenlaan en de 

Willem de Zwijgerlaan. Een deel van het riool zal in het noordelijk van de Nieuwe 

Duinweg gelegen Burgemeester de Ridderpark worden aangelegd. De verstorings-/

ontgravingsdieptes reiken tot 2,8 m beneden maaiveld. 

Doel van het 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. Tevens zullen de voorgenomen 

ingrepen worden getoetst aan het gemeentelijk beleid, inzake archeologie. Op basis 

hiervan volgt een advies over de eventuele noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Katwijk aan Zee, ten zuiden en deels 

in het Burgemeester de Ridderpark (Figuur 1.2). De plannen voorzien in de aanleg 

van een betonnen HWA-riool met een diameter van 100 cm. De diepte van de graaf-

werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe rioolstelsel variëren van 2,6 tot 2,8 m 

beneden maaiveld.

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (rode lijn; inzet: ligging in 
Nederland (bron: Top25 Kadaster).

1
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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, 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 standaardrapportages. 

Onderhavige rapportage 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. 

Figuur 1.2 
Ligging van het geplande riool (blauw) 
binnen het plangebied (zwarte stippellijn) 
op een recente luchtfoto (bron luchtfoto: 
Microsoft Bing, 2018).
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Soort onderzoek: Bureauonderzoek

Projectnaam: Katwijk Nieuwe Duinweg

Archolprojectcode: 1837

Archis-zaaknummer: 4655827100

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
dhr. C. Haasnoot

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk 
dhr. P.A. van den Bos

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: n.v.t.

Rapport gereed: 27 maart 2019

Versie 1.0 (definitief ) 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja (d.d. 17 december 2018)

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Katwijk aan Zee

Toponiem: Nieuwe Duinweg

Kadastrale aanduiding -

Centrumcoördinaten plangebied: 88.200 / 468.425

Tracélengte plangebied: ca. 400 m

Huidig grondgebruik: Weg, trottoir, park

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het bureauonderzoek is erop gericht aan de hand van bekende en verwachte 

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting waarin voor zover mogelijk 

uitspraken worden gedaan over de datering, het complextype, de locatie, de omvang 

en diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw 

van de bodem en de sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Zo 

zijn aardwetenschappelijke gegevens en historisch kaartmateriaal geraadpleegd. 

Het archeologisch informatiesysteem (Archis) is geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen. Verder zijn uitgevoerde archeologische onderzoeken uit de directe omgeving 

geraadpleegd. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Landschappelijk kader

Pleistoceen
Het plangebied ligt binnen de meandergordel van de Oude Rijn. Behalve door de 

activiteit van de Oude Rijn is de geologische wording van (de omgeving van) het 

plangebied ook bepaald door (vroeg-)holocene kustontwikkeling, zeespiegelstijging 

en duinvorming (zie Figuur 2.11 voor de geologische en archeologische periodisering). 

Aan de basis van deze ontwikkelingen liggen de pleistocene afzettingen. Gedurende 

het Pleniglaciaal (een koude periode, globaal 73.000-14.500 jaar geleden) gedroeg 

de voorloper van de Rijn zich als een vlechtend systeem. Binnen een brede dalvlakte 

werden heterogene pakketten (grof) zand en grind afgezet. Karakteristiek voor 

vlechtende riviersystemen is het complexe stelsel van ondiepe geulen die de 

langgerekte zand- en grindbanken omsluiten. Deze pleistocene fluviatiele afzettingen 

worden formeel gerekend tot de Formatie van Kreftenheye.1 

Holoceen
Na de laatste ijstijd (vanaf ca. 10.000 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk 

warmer. Een gevolg hiervan was de snelle stijging van de zeespiegel (meer dan 30 

cm per eeuw), waardoor het Noordzeebekken volliep en de zee zich in oostelijke 

richting uitbreidde.2 Landinwaarts van het opschuivende getijdengebied vormde zich 

een verdrinkend kustmoeras waar veen tot ontwikkeling kwam (Basisveen Laag van 

de Formatie van Nieuwkoop).3 Voortgaande stijging van de zeespiegel leidde ertoe 

dat ook het veenmoeras verdronk en plaats maakte voor een waddengebied. De 

sedimenten die in het waddengebied zijn afgezet worden gerekend tot het Laagpakket 

1  Busschers & Weerts 2003.
2  Kiden 1995.
3  Weerts & Busschers 2003.

2
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Figuur 2.1 
Paleogeografische ontwikkeling van 
de omgeving van het plangebied 
(rode ster) (naar Vos et al. 2011).
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van Wormer van de Formatie van Naaldwijk.4

Aanvankelijk was mariene invloed nog allesbepalend. Gedurende de periode van snelle 

zeespiegelstijging in het Atlanticum (grofweg rond 7000 v. Chr.) ontstonden buiten 

de huidige kustlijn als gevolg van het sedimenttransport door wind, getijden- en 

golfwerking waarschijnlijk al strandwallen. Deze strandwallen werden door de snel 

stijgende zeespiegel echter na korte tijd weer opgeruimd, terwijl verder landinwaarts 

nieuwe strandwallen werden gevormd (Figuur 2.1). Met het afnemen van snelheid van 

de relatieve zeespiegelstijging verplaatste de kust zich steeds minder snel landinwaarts 

en rond 3900 v. Chr. bereikte de zee zijn maximale oostwaartse uitbreiding; de 

kust bevond zich iets oostelijk van Alphen aan den Rijn. Vanaf toen werden de 

nieuwgevormde strandwallen niet meer opgeruimd door de zee, maar bouwde de 

kuststrook zich in westelijke richting uit. De langgerekte, strandwalcomplexen die 

parallel aan de kust ontstonden, wisselden elkaar af met laaggelegen strandvlakten.5 

Hierdoor ontstond een stabiele kustbarrière, die het achterland afschermde van de 

zee. Door de verslechterde ontwatering vond hier op uitgebreide schaal veengroei 

plaats. Het veen wordt lithostratigrafisch gerekend tot het Hollandveen Laagpakket 

(Formatie van Nieuwkoop).6 

Oude Rijnmonding
Rond 4500 v. Chr. verlegde de Rijn haar zuidelijke loop naar het noorden en ontstond 

de Oud Rijn. De Rijn mondde uit in het brede estuarium dat zich in de opening van de 

kustbarrière bevond (Figuur 2.1).7 Waar in eerste instantie de invloed van de zee (ten 

opzichte van de Oude Rijn) nog bepalend was, nam deze - met het uitbouwen van 

de kust - af. Tot ca. 2500 v. Chr. bestond het grootste deel van het estuarium uit een 

waddenmillieu: tussen de verschillende geullopen lagen zandbanken en -platen die 

alleen droogvielen bij laagwater (Figuur 2.1: intergetijdegebied). Door verdere uitbouw 

van de kust en de doorgaande opslibbing, vormden zich - globaal vanaf de bronstijd - 

langs de oevers van het estuarium hoger gelegen kwelders die alleen nog bij extreem 

hoog water overstroomden (Figuur 2.1: supragetijdegebied).8

Vermoedelijk rond het begin va de jaartelling zijn de afzettingen in het 

mondingsgebied van de Oude Rijn overstoven met duinzand. De opgravingen op 

de Zanderij-Westerbaan suggereren dat dit voor of in de Romeinse tijd moet zijn 

begonnen.9 Deze eerste overstuivingsfase (de oude duinen) worden gerekend tot 

het Laagpakket van Schoorl (Formatie van Naaldwijk). De overstuiving is ook na de 

Romeinse tijd doorgegaan. 

Aan het einde van de Romeinse tijd liep de afvoer van de Oude Rijn sterk terug doordat 

de Waal aan het begin van de 4e eeuw de hoofdafvoer van de Rijn had overgenomen. 

De verminderde rivierafvoer leidde ertoe dat de invloed van de zee weer toenam. 

Tijdens stormvloeden of extreem hoogwater kon het zeewater het opgeslibde 

mondingsgebied van de Oude Rijn binnendringen, waarbij een (zandig) kleidek werd 

afgezet op de aanwezige kwelders.10 Met het afdammen van de Kromme Rijn in 1122 

n. Chr. bij Wijk bij Duurstede, kwam een definitief einde aan de activiteit en invloed van 

4  Weerts 2003.
5  Van der Valk 1992.
6  Weerts & Busschers 2003a.
7  Cohen et al. 2012, Pruissers & De Gans 1988.
8  Ter hoogte van het vliegveld Valkenburg ontstonden de vroegste kwelders rond 1600 v. Chr. 

(Jansen et al. 2010).
9  Van der Velde 2008.
10  Markus & Van Wallenburg 1982.
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de Oude Rijn.11 Tijdens enkele stormvloeden in de 12e eeuw kon de zee dan ook ver het 

voormalige estuarium binnendringen.12 Vermoedelijk rond het einde van de 12e eeuw 

verzandde de (Oude) Rijnmonding bij Katwijk uiteindelijk definitief.13 Met de vorming 

van een (jonge) duingordel was het achterland was nu volledig afgesloten van de zee. 

Formeel worden de mariene afzettingen lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie 

van Naaldwijk en de rivierafzettingen tot de Formatie van Echteld.14 De afzettingen 

in de (Oude) Rijndelta worden doorgaans ondergebracht bij de mariene formatie. 

De estuariene sedimenten, die veelal in een zoet milieu, maar onder duidelijke 

getijdeninvloed zijn ontstaan, passen niet goed in deze strikte benadering.15 

2.2.2 Bodem en geo(morfo)logie

Het plangebied ligt binnen de meandergordel van de Oude Rijn, ongeveer 600 m ten 

zuiden van de huidige rivierloop. De Oude Rijn was actief van ongeveer 3100 v. Chr. tot 

300 n. Chr. (4450-1729 14C BP).16 Binnen deze sedimentatieperiode is een drietal fasen 

onderscheiden. De afzettingen uit de oudste fase, waarop het plangebied ligt, dateren 

uit de periode van ongeveer 3100 tot 1200 jaar v. Chr. (Figuur 2.2.: gele kleur). In deze 

periode maakte de omgeving van het plangebied deel uit van het mondingsgebied 

van de Oude Rijn. De afzettingen uit deze periode betreffen dan ook in hoofdzaak 

estuariene geulafzettingen in plaats van (klassieke) fluviatiele meandergordelafzet-

tingen (zie paragraaf 2.2). In de periode daarna heeft de loop van de Oude Rijn zich 

noordwaarts verlegd en is de monding naar het (noord)westen verplaatst. De huidige 

11  Dekker 1980.
12  Op basis van historische bronnen stelde Gottschalk (1971) vast dat in 1134, 1163, 1170 en 

1196 sprake is geweest van stormvloeden in het mondingsgebied van de Oude Rijn.
13  Pruissers & Vos 1982; Parlevliet 2001.
14  resp. Weerts &Busschers 2003b, Weerts 2003.
15  Voor de oudere en zuidelijke Rijnafvoer (‘Rijswijk-Zoetermeer inlet’) is om deze reden binnen 

de Formatie van Echteld een afzonderlijk (niet-officieel) laagpakket geïntroduceerd, de Terg-
bregge Laag (Hijma et al. 2009).

16  Cohen et al. 2012.

Figuur 2.2 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met het plangebied 
(rode lijn) en de huidige loop van de Oude 
Rijn (lichtblauw; bron: Cohen et al. 2012).
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loop pal ten oosten van het plangebied betreft de hierbij horende, niet dichtgeslibde 

restgeul. De jongste, vroegmiddeleeuwse fase van de Oude Rijn is gedateerd van 300 

tot 1122 n. Chr. (Figuur 2.2: rode eenheid).

Op de meandergordel van de Oude Rijn zijn vindplaatsen vanaf de Romeinse 

tijd bekend. De paleogeografische kaart van de Romeinse limeszone geeft een 

gedetailleerder beeld van het landschap rond het begin van de jaartelling.17 Volgens 

deze kaart ligt het plangebied in een zone van oude duinen en strandwallen (Figuur 

2.3). 

De omgeving van het plangebied is niet gepubliceerd op een geologische kaart (schaal 

1:50.000). Door de ligging in de bebouwde kom van Katwijk is het plangebied op zowel 

de bodemkaart als de geomorfologische kaart als ‘bebouwd’ weergegeven.18 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt de maaiveldhoogte ter 

hoogte van het tracé van ca. 9,5 m +NAP (in het westen) tot 4,5 m +NAP (in het 

noordoosten; Figuur2.4).

17  Van Dinter 2013.
18  Markus & Van Wallenburg 1982, Alterra 2006.

Figuur 2.3 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de paleogeografische kaart van de 
Romeinse limes (naar: Van Dinter 2013). 
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke archeologische verwachtingswaarden- en beleids-
kaart

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Katwijk ligt het plangebied in de 

landschappelijke eenheid ‘duingebied met jonge duinen’. De bodem bestaat uit (jong) 

duinzand op kwelder- en /of wadafzettingen, of op strandwalafzettingen met oud 

duinzand. De verwachtingskaart hanteert ten aanzien van de verschillende afzettingen 

de volgende archeologische verwachtingen:19

- de kwelderafzettingen hebben een middelhoge verwachting vanaf de bronstijd, 

deze geldt vanaf een diepte van 5 m +NAP (of lager);

- het oud duinzand heeft een hoge verwachting voor de ijzertijd en Romeinse tijd 

(vanaf een diepte van 5 m +NAP of lager) en vroege middeleeuwen;

- het jong duinzand heeft een lage verwachting voor alle perioden.

De verwachtingskaart is vertaald naar gemeentelijk beleid en verbeeld in het 

bestemmingsplan ‘Katwijk Midden’ (vastgesteld op 29 november 2012).20 Voor 

het gehele plangebied geldt de dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’.21 Voor 

het plangebied geldt in het bestemmingsplan een dubbelbestemming ‘Waarde- 

Archeologisch Verwachtingsgebied. Binnen deze dubbelbestemming is verder 

onderscheid is gemaakt naar de maximale verstorings- /vrijstellingsdiepte (de 

19  Wink & Sprangers 2014.
20  Feitelijk is dit de voorgaande verwachtingskaart (Schute & Jansen 2007).
21  Identificatienr. NL.IMRO.0537.bpKATkatwijkmidden-va01.

Figuur 2.4
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN3, 2018). 
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toevoeging ‘specifieke vorm van waarde’). Deze geven de verschillende maximale ver-

storingsdieptes / vrijstellingsdieptes weer. Binnen het plangebied zijn vier zoneringen 

te  onderscheiden met maximaal toegestane verstoringsdiepte en omvang, waarin 

binnen de bodemingrepen vrijgesteld zijn van (de plicht tot) archeologisch onderzoek 

(Figuur 2.5):

- code swr-1: maximale verstoring tot 30 cm -mv en minder dan 100 m2;

- code swr-3: maximale verstoring tot 100 cm -mv en minder dan 100 m2;

- code swr-4: maximale verstoring tot 300 cm -mv en minder dan 100 m2;

- code swr-5: maximale verstoring tot 500 cm -mv en minder dan 100 m2.

De onderzijde van het riool wordt aangelegd op een diepte van 2,6 tot 2,8 m -mv. Dit 

betekent dat die delen die vallen binnen de eenheden swr-4 en swr-5, zijn vrijgesteld 

van archeologische onderzoek. Voor de overige delen schrijft het bestemmingsplan 

voor dat ontheffing kan worden verleend indien voorafgaand aan de bouw-(/graaf)

werkzaamheden een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd, op basis waarvan in 

voldoende mate kan worden vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden niet 

zullen leiden tot aantasting van archeologische waarden. De eerste vervolgstap hierbij 

is het uitvoeren van een verkennend booronderzoek. 

2.3.2 Bekende archeologische vindplaatsen

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen AMK-terreinen bekend. Ongeveer 

600 m (zuid)oostelijk van het plangebied ligt de historische (dorps)kern van Katwijk aan 

de Rijn (monumentnr. 16517; terrein van hoge archeologische waarde). De historische 

kern bevat bewoningsresten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. De begrenzing 

ervan is gebaseerd op de historische kaart uit het midden van de 19e eeuw.

Figuur 2.5
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van het bestemmingsplan ‘Katwijk Midden’. 
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Ca. 500 m ten zuiden van het plangebied ligt de Zanderij Westerbaan (monumentnr. 

7224; terrein van hoge archeologische waarde). In de Zanderij Westerbaan zijn 

de afgelopen anderhalve eeuw veelvuldig archeologische vondsten gedaan.22 Zo 

werd in 1858 bij het doorgraven van de Zandsloot Romeins en vroegmiddeleeuws 

materiaal aangetroffen. 23 Bij zandafgravingen in de eerste helft van de 20e eeuw 

werd eveneens een groot aantal vondsten gedaan. Hoewel ervan uit werd gegaan dat 

de zandafgraving het archeologisch bodemarchief van de Zanderij grotendeels zou 

hebben aangetast, bleek dit niet het geval. Archeologisch onderzoek dat de afgelopen 

decennia in het kader van de geplande woningbouw is uitgevoerd bracht talrijke neder-

zettingssporen aan het licht, met name bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen. 

Verder zijn sporen uit de Romeinse tijd, waaronder een grafveld, blootgelegd.24

2.3.3 Relevante archeologisch onderzoeken

In de omgeving van het plangebied is een groot aantal archeologische onderzoeken 

uitgevoerd (figuur 2.6). 

- In het noordoostelijk deel van het plangebied heeft, in verband met (eveneens) de 

aanleg van een riool, in 2014 een verkennend booronderzoek plaatsgevonden.25 

In het aangetroffen duinzand waren verschillende humeuze niveaus aanwezig. De 

niveaus bevonden zich tussen 1,8 en 5,8 m +NAP en kwamen overeen met eerder 

in de omgeving uitgevoerd onderzoek. De aard van de humeuze lagen was niet 

altijd duidelijk: het kan gaan om natuurlijke vegetatiehorizonten. Met name van 

de bovenste lagen zijn er goede aanwijzingen dat het om cultuurlagen uit de (late) 

middeleeuwen en/of Nieuwe tijd gaat. 

 

22  Dijkstra 2011.
23  Janssen 1859.
24  Van de Velde 2008, Van de Velde 2011.
25  Archis-zaakidentificatienummer 2441626100; Wilbers 2014a.

Figuur 2.6 
AMK-terreinen, Archis-waarnemingen en 
onderzoeken in de omgeving van het 
plangebied.
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Bij de hierop volgende archeologische begeleiding in 2015, werden de bevindingen 

uit het vooronderzoek bevestigd.26 Duidelijke archeologische sporen werden niet 

aangetroffen.

- Aan de noordkant van de Zeeweg, pal tegenover het Burgemeester de Ridderpark, 

zijn verscheidene onderzoeken uitgevoerd. in verband met de nieuwbouw van de 

Triumfatorkerk. Tijdens het booronderzoek in 2013 werden verschillende niveaus 

met humeuze trajecten in het duinzand aangetroffen, deze bevonden zich tussen 

1,5 à 2,5 m +NAP).27 De lagen zijn geïnterpreteerd als mogelijke akkerlagen. Op 

grond van de resultaten is een gravend onderzoek uitgevoerd.28 Hierbij is een 

groot aantal middeleeuwse bewoningssporen en vondsten aangetroffen. Uit de 

opgravingsresultaten blijkt dat in het plangebied een middeleeuws boerderij heeft 

gestaan, daterend uit de periode 900 -1200 n. Chr. Voorafgaand aan de bewoning 

was het plangebied in gebruik als akker, blijkend uit de hoeveelheid aangetroffen 

ploegsporen. 

- Pal naast en rondom de locatie van de Triumfatorkerk heeft een groot aantal 

onderzoeken plaatsgevonden in verband met de ontwikkeling van het zwembad 

(Zeeweg-Enclave’). In 2014 is een verkennend booronderzoek uitgevoerd.29 Hieruit 

bleek dat het gebeid is opgebouwd uit kwelderafzettingen dat is afgedekt met een 

dik pakket duinzand. De top van de kwelderafzettingen bevindt zich rond 0 m NAP. 

In de top van de kwelderafzettingen en in het duinzandpakket zijn verschillende 

humeuze niveaus aangetroffen. De diepteligging van deze niveaus sluiten aan bij 

bevindingen van omliggende onderzoeken (m.n. ter hoogte van de noordelijker 

gelegen Industrieweg). De lagen dateren vermoedelijk uit de Romeinse tijd (of 

vroege middeleeuwen) tot in de Nieuwe tijd ( 17e/18e eeuw). 

Hierop volgend is in 2015 een karterend en waarderend booronderzoek uitgevoerd.30 

het onderzoek toonde aan dat in de ondergrond van het plangebied sprake was van 

(minimaal) drie archeologische vindplaatsen: op de eerste plaats een nederzettingster-

rein uit de late ijzertijd en/of Romeinse tijd in de top van de kwelderafzettingen. In de 

duinafzettingen bevindt zich vermoedelijk een omvangrijke zone met middeleeuwse 

bewoningssporen, mogelijk gaat het om meerdere bewoningsfasen. Deze zone 

sluit direct aan op de vindplaats in het plangebied Triumfatorkerk. Verder is nog een 

afzonderlijke middeleeuwse vindplaats te onderscheiden.  

Bij de begeleiding op een deel van het zwembadterrein in 2017 zijn twee sporen uit de 

Nieuwe tijd aangetroffen. 31 Het betrof greppels uit de 18e eeuw. Verder zijn ook de 

humeuze lagen, die tijdens het vooronderzoek werden aangetroffen, teruggevonden. 

Deze zijn evenwel beschouwd als natuurlijke fenomenen en niet als archeologische 

sporen. 

26  Archis-zaakidentificatienummer. 2474489100; Moerman 2015.
27  Archis-zaakidentificatienummer: 2425897100; Wink 2014
28  Archis-zaakidentificatienummers: 2441107100 / 2445555100; Schute 2018.
29  Archis-zaakidentificatienummer 2441626100; Wilbers 2014b.
30  Archis-zaakidentificatienummer 2461503100; Jansen 2015.
31  Archis-zaakidentificatienummer 4027452100; Meijer 2017.
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2.3.4 Historisch kaartmateriaal

Historische kaarten geven een beeld van het plangebied vanaf het begin van de 17e 

eeuw. De volgende kaarten zijn geraadpleegd: 

- ‘Caertboeck van Rynland: Valkenburg en de beide Katwijken’ door Balthasar 

Floriszoon van Berckenrode en Floris Balthasars, uit 1615;32

- ‘Chaerte vande gelegentheit ofte koers vanden Rhijn met de oude waeterloosijnghe 

ghenaemt het Mallegat, streckende vande stadt Leijden tot inde Noordzee’ door 

Pieter Henricxzoon van Bilderbeeck, uit 1726;33

- ‘ t Hoogheymraedschap van Rhijnland: [Leiden], 1647’, uit 1746; 34

- Kadastrale minuutplan gemeente Katwijk, Katwijk aan Zee, sectie A, blad 01 uit 

1811 – 1832;35

- Topografische kaarten vanaf ca. 1900.36

De kaart van Van Berckenrode en Balthasars uit 1615 (ook bekend als Prins Maurits’ 

Kaart van het Rijnland) laat zien dat het plangebied aan het begin van de 17e midden 

in het duingebied halverwege Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn lag. Hoewel de 

kaart geen betrouwbare projectie toelaat, lag het plangebied vermoedelijk aan de weg/

pad tussen beide dorpen (Figuur 2.7). In de omgeving van het plangebied wordt geen 

bebouwing of herkenbare landschapselementen afgebeeld. 

De kaart van Bilderbeeck uit 1627 komt overeen met de 12 jaar eerder vervaardigde 

kaart, maar geeft een gedetailleerder en vooral strakker beeld (Figuur 2.8). Ook 

laat de kaart zich verrassend goed georefereren. Ook hier wordt de omgeving van 

het plangebied uit duingebied. Wanneer wordt ingezoomd, is goed te zien dat de 

weg tussen Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan Zee uit verschillende (karren)sporen 

32  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 155.
33  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 1822.
34  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 157.
35  Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Objectnr. MIN08084A01.
36  www.topotijdreis.nl.

Figuur 2.7 
Globale ligging van het plangebied (rode 
ellips) op een uitsnede van de kaart van Van 
Berckenrode en Balthasars uit 1615 (bron: 
Hoogheemraadschap Rijnland).
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bestaat. Verder Ter hoogte van het plangebied ligt de kruising van de weg tussen beide 

Katwijken met de weg richting Wassenaar (?). 

Het Kaartenboek Rijnland (uit 1746) laat een vergelijkbaar, maar veel schematischer en 

minder gedetailleerd beeld zien (de kaart is hier afgebeeld).

Ook de kadastrale minuutplan uit het begin van de 19e eeuw geeft ter hoogte van 

het plangebied enkele perceelstructuren weer (duinakkertjes?). In het oostelijk van 

het gebied loopt een weg. Deze lijkt overeen te komen met het bestaande pad in 

het Burgemeester de Ridderpark. Noordelijk van het plangebied (ter hoogte van de 

Zeeweg) loopt de ‘Weg van Katwijk op Zee’ (Figuur 2.9).37 

37  Kadastraal minuutplan gemeente Katwijk, sectie B, blad 2 ‘Katwijk aan den Rijn’.

Figuur 2.8 
Globale ligging van het plangebied 
(zwarte stippellijn) op een uitsnede van 
de kaart van Bilderbeeck uit 1627 (boven; 
let op het noorden is linksboven).
Onder: gedetailleerde projectie met 
de sporenbundels ter hoogte van het 
plangebied.
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Figuur 2.9 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de kadastrale kaart uit het begin van de 
19e eeuw (gemeente Katwijk, sectie A, blad 1 
‘Katwijk aan Zee’).

Figuur 2.10 
Topografische ontwikkeling van de omgeving 
van het plangebied vanaf het begin van de 
20e eeuw (bron: http://www.topotijdreis.nl).
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Topografische kaarten uit de 20e eeuw laten zien dat het plangebied tot aan de jaren 

‘50 van de 2oe eeuw onbebouwd was. De Nieuwe Duinweg wordt dan al wel afgebeeld. 

Vanaf de jaren ‘60 raakt het duingebied tussen Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan 

Zee geleidelijk overbouwd (Figuur 2.10). Het Burgemeester de Ridderpark blijft 

onbebouwd.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de bekende gegevens kan voor de ondiepe ondergrond van het 

plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting worden opgesteld. 

Hierbij kunnen van onder naar boven vier ‘archeologische landschappen’ worden 

onderscheiden (tabel 2.1):

landschap bewoningsperiode archeologische verwachting

estuarien landschap bronstijd/ijzertijd laag

kwelderlandschap ijzertijd - Romeinse tijd (middel)hoog 

oud duinlandschap Romeinse tijd (/vroege middeleeuwen) hoog

jong duinlandschap late middeleeuwen
Nieuwe tijd

middelhoog
laag

Oude Rijn estuarium
Het plangebied ligt binnen het Oude Rijn-estuarium, op de oudste fase van de 

meandergordel van de Oude Rijn. In de ondergrond van het plangebied wordt een 

opbouw van kwelder- op estuariene afzettingen verwacht. De top van deze kwel-

derafzettingen wordt verwacht vanaf ca. 0 m NAP.38 Ten aanzien van de estuariene 

afzettingen, die zijn gesedimenteerd onder gemiddeld hoogwater, geldt een lage 

archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de bronstijd en/of ijzertijd. 

Voor de (top van de) kwelderafzettingen geldt een (middel)hoge archeologische 

verwachting voor vindplaatsen (nederzettingen) uit de (late) ijzertijd en mogelijk 

Romeinse tijd. Deze vindplaatsen kenmerken zich doorgaans door een archeologische 

cultuurlaag en een relatief grote vondstdichtheid. Verder kunnen sporen van 

landgebruik, begravingen en losse sporen aanwezig zijn. 

Oude duinlandschap
Vermoedelijk vond de vorming van het oude duinlandschap rond het begin van 

de jaartelling plaats. Uit archeologische onderzoek in de nabijgelegen Zanderij 

Westerbaan komt naar voren dat een dunne laag opgestoven duinzand (minder dan 

een halve meter dik) al gunstige bewoningscondities bood.39 Ten aanzien van (de basis 

van) het oude duinzand geldt een hoge verwachting voor vindplaatsen uit de Romeinse 

tijd. Ook deze vindplaatsen kenmerken zich doorgaans door een archeologische 

cultuurlaag en een relatief grote vondstdichtheid. Ook kunnen sporen van landgebruik, 

begravingen en losse sporen aanwezig zijn én is het mogelijk dat de Romeinse 

limesweg in de omgeving van het plangebied heeft gelopen. 

Verder geldt dat de hoogst bekende delen van het oude duinlandschap waarop (bij 

Katwijk) resten uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen, rond 5 m +NAP ligt.40 

Jonge duinlandschap
Gedurende de middeleeuwen raakte het oude duingebied verder overstoven en 

ontstond het jonge duinlandschap. Plaatselijk kunnen hierbinnen losse, laatmid-

38  Vgl. Jansen 2013.
39  Van der Velde 2008.
40  Schute & Jansen 2007.

Tabel 2.1
Gestapelde archeologische verwachting.
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deleeuwse boerderijen aanwezig zijn, zoals uit onderzoeken uit de directe omgeving 

blijkt.41 Op grond hiervan geldt een middelhoge verwachting voor bewoningssporen 

(losse boerenerven) uit de late middeleeuwen. Dergelijke vindplaatsen kenmerken zich 

doorgaans door een archeologische cultuurlaag en een relatief grote vondstdichtheid. 

Ook kunnen sporen van landgebruik, begravingen en losse sporen aanwezig zijn

Afgaande op de geraadpleegde historische kaarten (teruggaand tot het begin van de 

17e eeuw) lijkt de omgeving van het plangebied in elk geval vanaf de Nieuwe tijd tot 

halverwege de 20e eeuw uit duingebied (‘woeste gronden’) te hebben bestaan. De 

eerste bebouwing in de directe omgeving van het plangebied verschijnt pas in de jaren 

‘60 van de 20e eeuw. Op grond hiervan geldt voor het plangebied een lage verwachting 

voor bewoningsresten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

41  Vgl. Schute 2018.

Figuur 2.11 
Geologische en archeologische tijdstabel.



Nieuwe DuiNweg    25

Wel ligt het plangebied in de nabijheid van de wegverbinding tussen Katwijk aan de 

Rijn en Katwijk aan Zee. In het jonge duinzand kunnen niveaus aanwezig zijn met 

overstoven karrensporen. 
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Conclusie

3.1 Conclusie

De ondergrond van het plangebied is opgebouwd uit vier ‘archeologische 

landschappen’, van onder naar boven gaat het om:

- estuarien landschap;

- kwelderlandschap;

- overstoven kwelder-/oud duinlandschap;

- jong duinlandschap.

Ten aanzien van het estuariene landschap geldt een lage archeologische verwachting 

voor vindplaatsen uit de bronstijd en/of ijzertijd. Voor de (top van de) kwelderaf-

zettingen geldt een (middel)hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen 

(nederzettingen) uit de (late) ijzertijd en mogelijk Romeinse tijd. Deze afzettingen 

bevinden zich rond 0 m NAP. De maaiveldhoogtes in het plangebied variëren van ca. 

9,5 m +NAP (in het westen) tot 4,5 m +NAP (in het noordoosten).

Vermoedelijk raakte het kwelderlandschap rond overstoven met (oude) duinen. 

Ten aanzien van (de basis van) het oude duinzand geldt een hoge verwachting voor 

vindplaatsen uit de Romeinse tijd. Ook kunnen sporen van landgebruik, begravingen 

en losse sporen aanwezig zijn én is het mogelijk dat de Romeinse limesweg in de 

omgeving van het plangebied heeft gelopen. Verder geldt dat de hoogst bekende 

delen van het oude duinlandschap waarop (bij Katwijk) resten uit de Romeinse tijd zijn 

aangetroffen, rond 5 m +NAP ligt. 

Gedurende de middeleeuwen raakte het oude duingebied verder overstoven en 

ontstond het jonge duinlandschap. Plaatselijk kunnen hierbinnen losse, laatmid-

deleeuwse boerderijen aanwezig zijn. Op grond hiervan geldt een middelhoge 

verwachting voor bewoningssporen (losse boerenerven) uit de late middeleeuwen. De 

geraadpleegde historische kaarten (teruggaand tot het begin van de 17e eeuw) geven 

geen aanwijzingen voor bewoning lijkt in de Nieuwe tijd. De eerste bebouwing in de 

directe omgeving van het plangebied verschijnt pas in de jaren ‘60 van de 20e eeuw. Op 

grond hiervan geldt voor het plangebied een lage verwachting voor bewoningsresten 

uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Naast de archeologische verwachting dient ten aanzien van de geplande 

bodemingrepen ook rekening te worden gehouden met de vrijstellingsgrenzen op 

het beleidskaart en de inzichten van recente onderzoek. Voor het westelijk deel van 

het aan te leggen riooltracé (Figuur 3.1: donkergroene zone) geldt dat de vrijstelling-

stellingsgrens in het bestemmingsplan (3,0 m of meer) dieper reikt dan de maximale 

verstoringsdiepte (2,8 m -mv). Voor het zuidoostelijk deel van het aan te leggen 

riooltracé (Figuur 3.1: lichtgroene zone) geldt een vrijstellingsdiepte 1,0 m of minder. 

Dit tracédeel valt echter nagenoeg samen met het gebied dat in 2014 is onderzocht 

in verband met de aanleg van een riool.42 Tijdens de hierop volgende archeologische 

begeleiding zijn geen archeologische sporen/resten aangetroffen.43 

42  Wilbers 2014a.
43  Moerman 2015.

3



28 Nieuwe DuiNweg

3.2 Advies

Op grond van bovenstaande overwegingen wordt in het gehele plangebied in het 

kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Indien bij de uitvoering 

van de werkzaamheden in deze delen onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de 

desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding online via ARCHIS of 

het vondstmeldingsformulier).

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Katwijk een 

formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te 

worden opgenomen met het bevoegd gezag (Bureau Archeologie, gemeente Katwijk, 

contactpersoon P. van den Bos).

Figuur 3.1
Advieskaart.
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Figuur 2.3 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de paleogeografische kaart 

van de Romeinse limes (naar: Van Dinter 2013). 

Figuur 2.4. Ligging van het plangebied op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN3, 2018). 

Figuur 2.5. Ligging van het plangebied op een uitsnede van het bestemmingsplan 

‘Katwijk Midden’. 

Figuur 2.6 AMK-terreinen, Archis-waarnemingen en onderzoeken in de omgeving van 

het plangebied.

Figuur 2.7 Globale ligging van het plangebied (rode ellips) op een uitsnede van de kaart 

van Van Berckenrode en Balthasars uit 1615 (bron: Hoogheemraadschap Rijnland).

Figuur 2.8 Globale ligging van het plangebied (zwarte stippellijn) op een uitsnede van 

de kaart van Bilderbeeck uit 1627 (boven; let op het noorden is linksboven).

Onder: gedetailleerde projectie met de sporenbundels ter hoogte van het plangebied.

Figuur 2.9 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de kadastrale kaart uit het 

begin van de 19e eeuw (gemeente Katwijk, sectie A, blad 1 ‘Katwijk aan Zee’).

Figuur 2.10 Topografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied vanaf het 

begin van de 20e eeuw (bron: http://www.topotijdreis.nl).

Figuur 2.11 Geologische en archeologische tijdstabel.

Figuur 3.1. Advieskaart.

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1. Gestapelde archeologische verwachting.



32 Nieuwe DuiNweg



Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas

368


	voorkant
	Rapport 446_binnenwerk_v1
	achterkant

