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Samenvatting

In opdracht van Heijmans heeft Archol bv. in november 2017 een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen deelgebied 6 van het voormalige 

Marinevliegkamp Valkenburg. Hiermee is het inventariserend onderzoek in het 

Kerngebied locatie Nieuw Valkenburg afgerond. 

Landschap en bewoning
Het beeld dat verkregen is van de bodemopbouw bij het inventariserend onderzoek 

in deelgebied 6 komt in hoofdlijnen overeen met het beeld dat op basis van het 

proefsleuvenonderzoek 2010-2011 verondersteld werd. Het onderzochte gebied 

bestaat uit estuariene afzettingen, waarboven zich twee geulen bevinden met 

daartussen een oeverwal. In het noorden en oosten van het onderzochte gebied ligt 

een komgebied. Daarboven bevinden zich dekafzettingen die slechts beperkt in beeld 

zijn gekomen. De top van de bodemopbouw bestaat uit ophogingspakketten die 

samenhangen met de aanleg van het vliegveld. Verder zijn er, net als in de rest van 

het vliegveld, ook binnen deelgebied 6 smalle verstoringen van de bodem in de vorm 

van verschillende drainagestelsels. Deze zijn vaak tot in de estuariene afzettingen 

aangelegd. Lokaal zijn er nog diepere verstoringen aanwezig als gevolg van recente 

graafwerkzaamheden. 

In het kwelder-komgebied is een zandige oeverwal aangetroffen met ten noorden 

en zuiden een geul. Op deze oever is een nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd 

aangetroffen. De nederzettingsresten zijn bijzonder gaaf bewaard gebleven, 

want afgedekt door een intacte vondstlaag. Uit het ecologisch onderzoek in het 

kader van het proefsleuvenonderzoek 2010-2011 is reeds duidelijk geworden dat 

de vindplaatsen in het kwelderlandschap bijna altijd goede condities hebben voor 

onverkoolde botanische resten en archeologisch hout. Dit geldt vermoedelijk ook 

voor het nederzettingsterrein van deelgebied 6. De vondstlaag heeft in ieder geval 

redelijk geconserveerde dierlijke botresten opgeleverd.  Deze resten bevonden zich in 

de vondstlaag, vermengd met huishoudelijk afval (aardewerk, houtskool). Daarnaast 

leverde de vondstlaag voorzichtige aanwijzingen voor metaalbewerking.

In in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting is het nederzettingsterrein begrensd. 

In westelijke richting is de begrenzing niet vastgesteld, omdat door de aanwezigheid 

van een bos hier geen proefsleuven aangelegd konden worden. In deze zone is op basis 

van het proefsleuvenonderzoek van 2010-2011 wel een vindplaats uit de late ijzertijd 

of Romeinse tijd geïdentificeerd, waarvan de exacte aard onduidelijk is (vindplaats 

3). Omdat de nederzettingsresten in deelgebied 6 uit een oudere periode stammen 

dan die van vindplaats 3, stellen we voor de nederzettingsresten van deelgebied 6 tot 

een nieuwe vindplaats ter rekenen (vindplaats 29). Deze vindplaats betreft dus een 

nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd.  

Waardering en advies
Vindplaats 29 scoort op het criterium gaafheid 3 punten vanwege de aanwezigheid van 

intacte grondsporen en een intacte vondstlaag, en het ontbreken van grootschalige 

verstoringen. De conserveringstoestand voor vindplaatsen in het kwelderlandschap 

is standaard 3 punten. In totaal telt de fysieke kwaliteit van vindplaats 29 daarmee 6 

punten: de vindplaats is bijgevolg in principe behoudenswaardig.
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Vindplaats 29 is op het eerste gezicht niet zeldzaam: in de omgeving ervan zijn 

uitgestrekte vindplaatsen met sporen uit de vroege ijzertijd bekend (vindplaatsen 1 

en 2). Toch is sprake van een hoge zeldzaamheid vanwege het feit dat het om een 

nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd gaat; in het hele plangebied van Locatie 

Valkenburg zijn maar twee of drie locaties met nederzettingsresten uit de vroege 

ijzertijd vastgesteld. 

Ook de informatiewaarde is groot, vanwege de goed geconserveerde dataset. Verder 

is de vondstlaag met botmateriaal waardevol om vragen over de landbouw- en 

voedseleconomie te beantwoorden.

De ensemblewaarde is bijzonder groot, omdat de vindplaats te vergelijken is met 

andere gelijktijdige vindplaatsen (vindplaatsen 1 en 2). Dit maakt vindplaats 29 ook op 

inhoudelijke gronden (hoge inhoudelijke kwaliteit) behoudenswaardig.

Wij adviseren op basis van bovengenoemde waardering vindplaats 29 in situ, of als dat 

niet mogelijk is, ex situ te behouden.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Aanleiding van het onderzoek is de herinrichting van het voormalig Marinevliegkamp 

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

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

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

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

Kerngebied een grootschalig proefsleuven onderzoek uitgevoerd.1 Enkele delen van 

het onderzoeksgebied waren op dat moment niet toegankelijk. Deze deelgebieden 

(1-6) moeten voordat de nieuwe inrichting van Locatie Valkenburg gerealiseerd kan 

worden nog ontdaan worden van obstakels. Dit project heet Ontmanteling voormalig 

Marinevliegkamp Valkenburg. In het kader van deze ontmanteling dienden de nog 

niet onderzochte deelgebieden middels een proefsleuvenonderzoek onderzocht te 

worden. In maart – mei 2015 is in deelgebieden 1 t/m 5 een waarderend boor- en 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.2 Deelgebied 6 is toentertijd nog niet onderzocht 

omdat in het westelijke deel de begroeiing vanwege de huidige Flora & Fauna 

wetgeving nog niet verwijderd mocht worden. Het oostelijke deel van het deelgebied 

diende ook nog milieukundig en op de aanwezigheid van CE (Conventionele 

Explosieven) onderzocht te worden. Nadat deze onderzoeken uitgevoerd zijn kwam 

het deelgebied beschikbaar voor het proefsleuvenonderzoek. Uitzonderingen 

worden gevormd door een strook die door aanwezige kabels en leidingen niet voor 

CE kan worden vrijgegeven. Daarnaast is vanwege begroeiing het westelijke deel 

van deelgebied 6 nog niet toegankelijk. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd in 

november 2017.

1  Tol & Jansen ,2012.
2  Tol, 2015.

Figuur 1.1 
Plangebied Locatie Valkenburg. Kerngebied is 
aangegeven als “rode contour”.

1
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1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied “deelgebied 6” is gelegen binnen het voormalige 

Marinevliegkamp Valkenburg (Figuur 1.2). Ten noorden, oosten en zuiden van het 

deelgebied is reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het deelgebied wordt 

doorsneden door de randweg rond het vliegveld. Het deelgebied bestaat momenteel 

uit grasland. Tot 2005 is het onderzoeksgebied gebruikt als marinevliegkamp. Het is te 

verwachten dat er verstoringen zijn binnen het deelgebied die samenhangen met de 

aanleg en het gebruik van het vliegkamp.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

en deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 
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Figuur 1.2 
Ligging van deelgebied 6 en de proefsleuven 
van het onderzoek uit 2010-2011 en 2015 bin-
nen de ontmantelingszone.
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archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

de archeologische waard 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 bestaat uit twee fasen: het bureauonderzoek en het 

Inventariserend Veldonderzoek (IVO). 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 deze vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en 

waarde in kaart te brengen (waarderende fase).

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de bevoegde 

overheid (hier: gemeente Katwijk), 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 de onderzoeksgebieden behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 

aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer (hier: Rijksvastgoedbedrijf) verplicht worden 

tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden), of tot 

een archeologische opgraving.

Voorafgaand aan het onderzoek is een PvE opgesteld dat 28 maart 2017 is 

goedgekeurd door dr. B. Voormolen (gemeente Katwijk).3 Het onderzoek is uitgevoerd 

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

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). 

Het proefsleuvenonderzoek in deelgebied 6 is uitgevoerd van dinsdag 14 november 

2017 tot en met 16 november 2017. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd 

door een veldteam van Archol. Voor het machinale graafwerk zijn via Heijmans de 

kraanbedrijven Oskam en Dekkers ingezet. Het veldwerk is uitgevoerd in overleg 

met Erik Pistorius (projectleider bodem Heijmans) en René Kroft (uitvoerder bodem 

Heijmans).

De gemeentearcheoloog van Katwijk, Boudewijn Voormolen, trad tijdens het 

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

initiatiefnemer.

3  Hemminga & Tol 2017.
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Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Voormalig Vliegveld Valkenburg

Archolprojectcode: PVV1528

Archis-zaaknummer: 65284

Opdrachtgever: Heijmans BV (E. Pistorius)

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk (dr. B. Voormolen; beleidsmedewerker 
archeologie)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 14 november 2017 – 16 november 2017

Rapport gereed: 17 oktober 2019

Versie 2.1 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja 

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Valkenburg

Toponiem: Nieuw Valkenburg

Coördinaten gebied: 88950/464863

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 1,88 ha

Huidig grondgebruik: Grasland

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

Geomorfologie: Vlakten

Bodem: Zeekleigronden

Naam Functie Bedrijf

Y. van Amerongen specialist botanie Archol

S. Baas rapportage; specialist aardewerk middeleeuwen / Nieuwe tijd Archol

B. Cornelisse veldarcheoloog Archol

P. van den Helm veldarcheoloog Archol

M. Hemminga veldwerkleider Archol

S. Knippenberg specialist steen Archol

L. Meurkens specialist Prehistorisch aardewerk Archol

T.P. Moesker specialist bot Moesker archeologie

A.J. Tol projectleider Archol

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Figuur 1.3 
Tijdschaal archeologische en geologische 
perioden.
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Landschappelijk  en archeologisch kader

2.1 Regionale archeologische en landschappelijke context

Het plangebied Locatie Valkenburg is gelegen in het westelijk kustgebied waar vanaf 

het neolithicum sprake is van bewoning. In de regio rondom het plangebied vindt 

vanaf dit tijdvak bewoning plaats op en langs de strandwallen. Later, vanaf de late 

prehistorie, wordt ook op het veen en op zandige crevasseruggen of  oeverwallen 

langs restgeulen gewoond. In de Romeinse tijd is een concentratie van bewoning 

(kampdorpen) en militaire forten langs de Romeinse rijksgrens, de Limes op de 

zuidoever van de Rijn, waar te nemen. Vanaf de vroege middeleeuwen is sprake 

van een uitgestrekt weidegebied met bewoning op de zuidoever van de Rijn. Het 

plangebied is gesitueerd in het estuarium van de Oude Rijn. Er zijn geen aanwijzingen 

gevonden voor strandwallen of oude duinen. In de verlandingsperiode van het 

estuarium is sprake geweest van verschillende afzettingsmilieus. De verschillende 

afzettingsmilieus hebben geleid tot de vorming van verschillende stratigrafisch van 

elkaar gescheiden landschappen. Deze landschappen bestaan van beneden naar boven 

uit: een estuarien landschap, een kwelder- en krekenlandschap en een landschap dat is 

gevormd als gevolg van overstromingen vanuit de Rijn (deklandschap).

2.1.1 Estuarien landschap

Het oudste te onderscheiden landschap is een estuarien landschap. Dit landschap 

is gevormd in een inter- of subgetijdenmilieu, waarin het oppervlak continu onder 

water lag of dagelijks werd overstroomd vanwege een open verbinding met de zee. 

Dit getijdenlandschap is vergelijkbaar met het huidige waddenlandschap. Het heeft 

bestaan gedurende de periode late steentijd – bronstijd (grofweg 4400 tot 1500 v.Chr.). 

Een laklaag in de top van de estuariene afzettingen duidt op een stilstandfase in de 

sedimentatie. De laklaag is gevormd toen het gebied boven het gemiddeld hoog water 

kwam te liggen: vermoedelijk pas vanaf de late bronstijd. In de laatste verlandingsfase 

van het estuarium lijkt sprake te zijn van een broekbosachtige vegetatie in sommige 

delen van het gebied. In andere, nattere delen overheerste riet. Binnen het verlandend 

estuarium zal sprake zijn geweest van een vertakt geulensysteem. Het estuarien 

landschap was waarschijnlijk altijd te nat voor bewoning. Betreding kan hier wel 

hebben plaatsgehad, vanuit het duinengebied en de oeverwallen van de Oude Rijn. 

Het estuarien landschap zal door de mens wel voor speciale activiteiten zoals jacht en 

visserij zijn benut.

2.1.2 Kwelder- en krekenlandschap

In ca. één tot vier eeuwen is het estuarien landschap geleidelijk overgegaan in 

een kwelder- en krekenlandschap. De invloed van de getijden wordt minder en 

delen van het gebied staan permanent droog. Dit zijn vooral de hogere oevers van 

getijdenkreken die het kwelderlandschap doorsnijden. Vanuit de grotere kreken 

heeft zich een fijner geulsysteem vertakt. Deze kleinere geulen zijn minder diep; 

meestal is er hierbij geen sprake van oever(wal)vorming. Buiten de kwelderoevers 

bevinden zich komafzettingen. Opvallend is de aanwezigheid van een dubbele 

laklaag in vrijwel het hele onderzoeks- gebied, die duidt op een regionale periode 

van verminderde of afwezige sedimentatie (eindfase: rond 1000 - 800 v.Chr.). Op de, 

hogere en drogere, oevers van de getijdenkreken kon men wonen. Gedurende het 

2
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proefsleuvenonderonderzoek uit 2010-2012 is op de kreekoevers dan ook bewoning 

aangetroffen uit de periode vanaf de late bronstijd tot in de late ijzertijd (grofweg 

van 1000 tot 50 v.Chr.) en  mogelijk ook nog in de Vroeg-Romeinse tijd (vanaf 12 

v.Chr.). De aangetroffen archeologische resten uit deze perioden bestaan onder meer 

uit nederzettingen (boerderijen), spiekers, akkercomplexen en andere vormen van 

landinrichting (hekwerk, greppels).
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Figuur 2.1 
Kerngebied met morfologie van het kwelder- 
en krekenlandschap en de sites uit de ijzertijd 
en Romeinse tijd.
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2.1.3 Deklandschap.

Na het inactief raken van het kwelder- en krekenlandschap breekt een fase aan met 

een grotere aanvoer van zandig sediment. De dekafzettingen lijken vooral het gevolg 

van grootschalige overstromingen vanuit de zee waarbij kustafslag is opgetreden. 

Maar ook de Oude Rijn, die in de loop van de ijzertijd het noordoostelijk deel van het 

plangebied landschappelijk gaat domineren, vormt een sedimentbron. De zandige 

sedimenten zijn als een deken over het prehistorische kwelder- en krekenlandschap 

afgezet, waarbij nauwelijks erosie van het onderliggende landschap is opgetreden. 

De dekafzettingen vallen op door een directe correlatie met het reliëf van het 

onderliggende landschap. In de lage delen van het kwelder- en krekenlandschap ((rest)

geulen en kommen) is sprake van een relatief dik en zandig dekpakket. Ter hoogte van 

de hoger gelegen kwelderoevers is het pakket dekafzettingen relatief dun en meer 

kleiig.

In het westen van het onderzoeksgebied is een getijden- of dekgeul door de 

kwelderafzettingen tot in het onderliggende estuarien landschap ingesneden. 

Mogelijk is sprake van een reactivering van een oudere kweldergeul. De geul wordt in 

noordwestelijke richting, zeewaarts, duidelijk breder.

Langs de oostelijke en westelijke rand van deze geul zijn brede oeverachtige zones met 

zandige dekafzettingen aangetroffen. Op de oostelijke hoge en droge oevers is een 

lint van woonplaatsen van lokale boeren uit de midden- en late ijzertijd en het begin 

van de Romeinse tijd aangetroffen. langs de westelijke geulrand lijkt sprake van een 

vergelijkbare situatie.

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

onderzoeksgebied. Er is sprake van meerdere watervoerende riviergeulen. Gedurende 

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

deze doorbraken worden oude dekafzettingen verstoord en worden zandige kleien 

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

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

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

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

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

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

mogelijk de resten van een militaire versterking vertegenwoordigen.

Gelet op de verschillende landschappen in combinatie met de aangetroffen 

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

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

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

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

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

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

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

Het mondingsgebied van de Oude Rijn is na het vertrek van de Romeinen voor 

lange tijd vrijwel ontvolkt. Pas in de 6e en 7e eeuw n.Chr. is hier weer sprake van 

bevolkingstoename als gevolg van een natuurlijke bevolkingsgroei enerzijds en 
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immigratie vanuit omliggende gebieden anderzijds. Ook binnen het plangebied Locatie 

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

randzone van) een

nederzettingsterrein en omvangrijke greppelsystemen (vindplaats 13). Ten zuidoosten 

van de  vroegmiddeleeuwse nederzetting liggen de resten van de hoeve Torenvliet. Tot 

in het midden van de 20e eeuw heeft hier nog een hoeve gestaan die waarschijnlijk in 

de 18e eeuw is gebouwd en een 16e/17e eeuwse voorloper had (vindplaats 17). Mogelijk 

is bewoning ter plekke zelfs terug te voeren tot de late middeleeuwen (rond 1400).
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Figuur 2.2 
Kerngebied met morfologie van het dekland-
schap en de sites uit de Romeinse tijd, mid-
deleeuwen en Nieuwe tijd.
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De nederzettingen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd liggen in het uiterste oosten 

van het plangebied, tegen de oevers van de Oude Rijn. De overige delen van het 

onderzoeksgebied lijken toentertijd hoofdzakelijk agrarisch benut te zijn. Verschillende 

verkavelingssystemen zijn hiervan de getuigen. In de Nieuwe tijd is het noordelijke 

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

baksteenindustrie.

Vanaf 1938 is het vliegveld aangelegd en ingericht. In de meidagen 1940 is op en 

rondom het vliegveld zwaar gevochten. Gedurende de 2e wereldoorlog is het vliegveld 

een aantal keren door de geallieerden gebombardeerd. Er zijn dus ook sporen en 

vondsten aanwezig uit de WOII.

2.1.4 Archeologische vindplaatsen kerngebied-Katwijk.

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

krekenlandschap en het deklandschap 21 vindplaatsen aangetroffen (Figuur 2.3). De 

gemeente heeft hiervan 12 vindplaatsen geselecteerd voor in situ of ex situ behoud. 

Negen vindplaatsen zijn gedeselecteerd (geen behoud; Tabel 3).

vindplaats aard datering omvang selectiebesluit

1 erf en akkers late bronstijd – late ijzertijd 10 ha in situ/ex situ

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

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

4 nederzetting late ijzertijd – Romeinse tijd 1 ha in situ

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

5b nederzetting ijzertijd – Romeinse tijd 10 ha ex situ

5c nederzetting late ijzertijd – Romeinse tijd

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

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

7 nederzetting Romeinse tijd 4,2 ha ex situ

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

9 lineair grachtensysteem Romeinse tijd 0,5 ha in situ

10 greppel midden ijzertijd geen behoud

11 onbekend late ijzertijd – Romeinse tijd geen behoud

12  onbekend ijzertijd - middeleeuwen geen behoud

13 nederzetting? vroege middeleeuwen 4,3 ha ex situ

14 gebouw middeleeuwen – nieuwe tijd? geen behoud

15 sloot (late) middeleeuwen geen behoud

16  greppels laat Romeinse tijd -middeleeuwen te bepalen ex situ

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

18 vondstconcentratie late ijzertijd geen behoud

19 2 concentratie met leembrokken Romeinse tijd geen behoud

20 perceleringsgreppels Romeinse tijd geen behoud

21 gebouw Romeinse tijd geen behoud

Tabel 3 
Overzicht van de aard, ouder-
dom en omvang van de vind-
plaatsen. In de laatste kolom 
staat het selectiebesluit 
van de gemeente Katwijk 
aangegeven. Voor een gede-
tailleerde beschrijving van 
de vindplaatsen, zie Van der 
Leije, 2012, Tol & Jansen, 
2012 en Tol, 2015.
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De bodem van deelgebied 6 bestaat uit afzettingen van het kwelder- en 

krekenlandschap en het deklandschap. In westelijke richting grenst het plangebied 

aan vindplaats 3. Het kwelderlandschap zal in het zuiden bestaan uit oever- en 

kreekafzettingen en in het noorden uit komafzettingen. Deze afzettingen zijn 

vermoedelijk afgedekt door kleiige afzettingen. Op vindplaats 3 lijken de oevers 

en waarschijnlijk ook de komgebieden in de late ijzertijd/Romeinse tijd vooral voor 

agrarische activiteiten in gebruik te zijn geweest. Het is ook mogelijk dat het hier gaat 

om de periferie van een nederzettingsterrein. De kern van een eventuele nederzetting 

bevind zich waarschijnlijk verder richting het noorden. Te verwachten valt dat binnen 

deelgebied 6 sporen aanwezig zijn van agrarische activiteiten en  mogelijk van een 

nederzetting. 

Figuur 2.3 
Overzicht van het selectiebesluit over de 
vindplaatsen van het proefsleuvenonderzoek 
2010-2011 en 2015.
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Vraagstellingen en werkwijze

3.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

Het karteren en waarderen van archeologische vindplaatsen door middel van sleuven 

met als doel te komen tot een selectieadvies. Op basis hiervan dient het bevoegd 

gezag, i.c. de gemeente Katwijk een selectiebesluit te kunnen nemen.

Als inhoudelijk kader voor het proefsleuvenonderzoek wordt in het PvE4 verwezen 

naar:

· de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA): hoofdstukken 14 (De 

late prehistorie in West-Nederland), 15 (Het West-Nederlandse kustgebied in de 

Romeinse tijd), 16 (De middeleeuwen en vroegmoderne tijd in West-Nederland);

· het onderzoeksprogramma Wetland West van de Universiteit van Amsterdam, 

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

Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoning van het kustgebied;

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

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

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

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

· het onderzoekskader van het regionale onderzoeksproject Archeologie 

Afvalwaterzuivering Haagse Regio (AHR);

· het Odysseeproject ‘Valkenburg (ZH) De Woerd: Romeinse vicus-huizen, 

boerderijen en andere gebouwplattegronden direct langs de limes-weg in 

Praetorium Agrippinae’;

· de resultaten van de eerder uitgevoerde onderzoeken in plangebied Locatie 

Valkenburg.5

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

Algemeen:
1. Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of 

zijn er aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden?

2. Indien het onderzoek in bepaalde zones geen archeologische resten of beperkte 

archeologische fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke 

verklaring is hiervoor dan te geven?

3. In welke lagen, zones of gebieden bevinden zich archeologische resten of waar zijn 

deze te verwachten?

4. Wat is de mate van conservering en gaafheid van de archeologische resten (sporen, 

structuren en vondsten)?

5. Indien er archeologische resten aanwezig zijn, kunnen er binnen vindplaatsen 

aparte sites onderscheiden worden. Zo ja, op welke gronden? Welke criteria worden 

gehanteerd om dit onderscheid te maken?

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

zin, van de vindplaatsen en sites, sporenzones of vondststrooiingen en wat is de 

onderlinge samenhang?

7. Wat is per archeologische vindplaats/site in het onderzoeksgebied:

 a. de ligging (inclusief diepteligging) en begrenzing;

4  Hemminga & Tol, 2017
5  Tol & Jansen, 2012; van der Leije, 2012

3
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 b. de geologische en/of bodemkundige eenheid;

 c. de omvang (inclusief verticale dimensies);

 d. aard / complextype / functie;

 e. de samenstelling van de archeologische resten (grondsporen en mobilia);

 f. de vondst- en spoordichtheid;

 g. de stratigrafie;

 h. de ouderdom, periodisering, typochronologische classificatie.

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

percelering, akkers, grondstofwinning, vennen, etc.?

9. Zijn er aanwijzingen voor agrarische en/of ambachtelijke activiteiten? Zo ja, waaruit 

blijkt dat en welke kenmerken hebben deze?

10. Welke verbanden zijn er te leggen tussen de nieuw aangetroffen archeologische 

vindplaatsen en de archeologische vindplaatsen uit de naastgelegen terreindelen die 

in 2009/2011 zijn onderzocht? Heeft het onderzoek nieuwe inzichten over de aard, 

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

11. Wat zijn de fysiek-landschappelijke kenmerken van de deelgebieden en hoe verhouden 

die zich tot fysiek-landschappelijke kenmerken van de naastgelegen gebieden die 

tijdens het proefsleuvenonderzoek van 2009/2011 zijn onderzocht.

12. Heeft het onderzoek nieuwe landschappelijke en cultuurlandschappelijke opgeleverd 

omtrent locatiekeuze, exploitatiegebieden, inrichting van de omgeving van 

vindplaatsen en infrastructuur per periode? Zo ja, welke?

13. Kunnen op grond van de gegevens uit het huidige onderzoek en de eerdere 

onderzoeken meerdere bewoningsfasen onderscheiden worden? Zo ja in welke mate 

zijn deze aaneensluitend? Wanneer en waarom zijn de vindplaatsen/sites in zijn geheel 

verlaten of in onbruik geraakt?

Neolithicum/Bronstijd:
14. Op welke wijze is gedurende het neolithicum en bronstijd gebruikgemaakt van de 

verschillende landschappelijke zones in het plangebied?

15. Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten uit deze periodes?

16. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor aanvullend onderzoek naar 

vindplaatsen uit deze periodes?

Late bronstijd/ijzertijd:
17. Op welke wijze is gedurende de late bronstijd en ijzertijd gebruikgemaakt van de 

verschillende landschappelijke zones in het plangebied?

18. Wat is de conservering en gaafheid van de archeologische resten uit deze periode?

19. Welke inzichten zijn er wat betreft de inrichting van de nederzettingsterreinen uit deze 

periode (een- of meerfasige losse erven of bewoningsclusters)?

20. Welke aanwijzingen zijn er voor inrichtingssporen rondom de huisplaatsen uit deze 

periode? Kan er inzicht verkregen worden omtrent aard en omvang van het ingerichte 

landschap rondom de huisplaatsen? Zijn er aanwijzingen voor bijzondere fenomenen 

als knuppelwegen ed.? Waartoe kunnen deze zijn gebruikt?

21. Welke aanwijzingen zijn er voor logistieke verbanden tussen de vindplaatsen (wegen, 

waterlopen, geomorfologische fenomenen)?

22. Welke verbanden zijn er tussen de aangetroffen archeologische resten en de ten 

westen van het onderzoeksgebied gelegen vindplaats 3?

23. Wat voor inzichten geven de aangetroffen archeologische resten in de aard en 

omvang van vindplaats 3? 
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Romeinse tijd:
24. Welke verbanden zijn er tussen de aangetroffen archeologische vindplaatsen, 

de bekende vindplaatsen 5-8 en de Romeinse verdedigingswerken, castellum en 

kampdorpen en infrastructuur langs de Limes (ten oosten van het plangebied)?

25. Welk verband is er tussen de archeologische resten in deelgebied 3 en de noordelijker 

gelegen spitgracht (W6) en het zwaar gefundeerde gebouw (site W7)? Welk inzicht 

geven de archeologische resten over de functie van deze site/sites? Gaat het wellicht 

om een militaire versterking (marskamp, klein fort)?

26. Welk verband is er tussen de archeologische resten in deelgebied 3 en de noordelijker 

gelegen vondstconcentratie W10 (vondsten uit ijzertijd en Romeinse tijd). Welk inzicht 

geven de archeologische resten over de functie van deze site?

27. Welke stratigrafische en ruimtelijke verbanden zijn er tussen de verschillende 

bewonings- en activiteitsfasen?

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

kunnen duiden op het gebruik van het gebied door Romeinse militairen gedurende de 

Vroeg-Romeinse tijd?

Romeinse tijd (achterland):
29. Welke zijn de kenmerken van de nederzettingsterreinen in het Romeinse achterland 

(specifiek voor elke landschappelijke zone)?

30. Op welke wijze richtten de bewoners van het Romeinse achterland hun omgeving in 

(verkavelingen) en op welke wijze ontwikkelt deze zich gedurende deze periode?

Vroege middeleeuwen:
31. Zijn er aanwijzingen voor Vroegmiddeleeuwse bewoning en hoe verhoudt deze zicht 

tot vindplaats 13 en de bekende Vroegmiddeleeuwse vindplaatsen ten westen van het 

plangebied?

32. Op welke wijze manifesteert de bewoning zich gedurende de Vroege Middeleeuwen 

uitgesplitst naar landschappelijke zone? Welke chronologische ontwikkeling is daarbij 

zichtbaar?

33. Op welke wijze werden huisplaatsen en omgeving gedurende deze periode ingericht?

Late middeleeuwen/Nieuwe tijd:
34. Op welke wijze zet de bewoning in het plangebied (geclusterd of in de vorm van 

verspreide huisplaatsen) zich voort gedurende de Late Middeleeuwen?

35. Welke aanwijzingen zijn er t.a.v. de (her)ontginning van het plangebied gedurende 

deze periode (bemaling, verkavelingen etc.)?

36. Welke (nieuwe) inzichten zijn er ten aanzien van de inrichting van het plangebied 

gedurende de Tweede Wereldoorlog?

3.2 Werkwijze

3.2.1 Proefsleuven

Het onderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek in deelgebied 6 (Figuur 

3.1). Doel van onderhavig onderzoek is om vast te stellen of er in deelgebied 6 

archeologische resten aanwezig zijn (inventariserend) en wat de aard, omvang, 

ouderdom en waardestelling van deze archeologische resten zijn (waarderend). In 

totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek acht werkputten aangelegd (tabel). 

De putten zijn 4m breed en de lengte varieert van ca. 5 tot 95 m. Het onderzoek is 

in twee aansluitende fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond uit de aanleg van vier 
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putten (40-43 en 45) die min of meer oost – west georiënteerd liggen. Voorafgaand 

aan het onderzoek is de meest zuidelijke geplande put 13 meter richting het noorden 

verschoven en in tweeën gesplitst (put 43 en 45). Het bleek namelijk dat de vooraf 

geplande ligging deels overlapte met een oudere proefsleuf. Bovendien lag er een 

groot depot op de plek van de origineel geplande proefsleuf. De putten uit de tweede 

fase zijn aangelegd om de aangetroffen oever uit de eerste fase verder te kunnen 

begrenzen. Tijdens de aanleg van de putten is het aanwezige drainagesysteem zoveel 

mogelijk gespaard. In twee gevallen is dit niet gelukt. Deze drainagebuizen zijn direct 

gerepareerd.

Fase 1 Fase 2

Put m2 Put m2

40 381 44 68

41 381 46 210

42 289 47 18

43 148

45 137

Totaal 1336 296

42

41

46
47

45
40

44
43

42

41

46
47

45
40

44
43

89000

89000

90000

90000
46

40
00

46
40

00

46
50

00

46
50

00

N

250m0

Figuur 3.1 
Overzicht van de aangelegde proefsleuven.

Tabel 4 
Overzicht vierkante meters per put.
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De vlakken zijn aangelegd met een graafmachine met een gladde bak. Het eerste vlak 

is net onder de bouwvoor aangelegd. Bij het ontbreken van archeologische resten op 

dit eerste niveau is direct verdiept naar de dieper gelegen niveaus ter hoogte van de 

kwelderafzettingen en de lagunaire afzettingen. Het machinaal verdiepen is begeleid 

door een archeoloog met een metaaldetector. In een aantal gevallen  is door het 

instorten van de putwanden geen profiel gedocumenteerd. De vondsten zijn in vakken 

van 4x4 meter verzameld. Er is per put minimaal één profiel gedocumenteerd. In 

totaal zijn er 15 profielkolommen lithologisch (conform NEN 5104) en lithogenetisch 

gedocumenteerd en zijn bodemkundige kenmerken beschreven (Figuur 3.2). Alle 

beschrijvingen zijn ingevoerd in boorprogramma Deborah.
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Figuur 3.2 
Overzicht van de aangelegde profielen
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De sporen, vlakhoogtes, putomtrek en profielen zijn digitaal ingemeten met de GPS en 

uitgelezen in Mapinfo. In het veld is gewerkt met een veldcomputer (Getac) voor het 

beschrijven van de kenmerken van de grondsporen in het vlak (spoortype, vulling). Er is 

een beperkt aantal sporen gecoupeerd en gedocumenteerd om de aard, conservering, 

en diepte vast te kunnen stellen, en voor het verzamelen van vondstmateriaal. De 

sporen zijn niet afgewerkt. 

3.2.2 Uitwerking

De uitwerking bestond uit de volgende werkzaamheden:

· Uitwerking en interpreteren van de sporenvlakken van de proefsleuven.

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

tijdens het proefsleuvenonderzoek (15 kolomopnames en vlakbeschrijvingen).

· Het bestuderen van het vondstmateriaal. Het veldonderzoek heeft in totaal 194 

vondsten opgeleverd (zie tabel 5), waarvan het merendeel uit een vondstlaag 

afkomstig is. Alle vondsten zijn naar categorie gesplitst, geteld en gewogen. Vrijwel 

alle vondsten zijn uitgewerkt. Alleen drie niet-determineerbare brokken verbrande 

klei zijn niet nader onderzocht.

· Waarderen van één macrobotanisch monster. MA46 is onderzocht om de conserve-

ringsgraad van de organische resten uit de vondstlaag van put 46 vast te stellen;

· Vergelijking van de archeologische resten en de landschappelijke kenmerken met 

die van de aangrenzende gebieden.

· Advies opstellen over de behoudenswaardigheid van de aangetroffen vindplaatsen.



Nieuw ValkeNburg    25

Resultaten landschappelijk  en archeologisch 
onderzoek 

4.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

4.1.1 Inleiding

De gedocumenteerde profielopnamen laten een opbouw zien die in overeenstemming 

is met de complexe landschapsopbouw zoals die tijdens het proefsleuvenonderzoek 

van 2010-2011 in kaart is gebracht. Het hier gepresenteerde onderzoek heeft met 

name voor het kwelder-krekenlandschap een gedetailleerder beeld opgeleverd. Dit 

heeft ook tot enige aanpassingen van het totale kaartbeeld van het terrein voor dit 

landschap geleid.

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

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

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

aangetroffen. Deze drie landschappen zijn gevormd in een overgangsgebied tussen 

een zoet, fluviatiel, afzettingsmilieu en een zout, marien afzettingsmilieu. De 

onderscheiden eenheden betreffen uiteraard een schematisering van de werkelijkheid. 

De in de profielen aangetroffen lagen zijn op basis van deze indeling onderverdeeld 

en op basis hiervan is van de drie onderscheiden paleo-landschappen een paleo-

geografische reconstructie gemaakt.

In de onderstaande paragrafen worden de kenmerken van deze drie landschappen in

meer detail besproken. Het belangrijkste onderscheid tussen de sub- / 

intergetijdenafzettingen en de supragetijdenafzettingen is de mate van bioturbatie. 

Afzettingen die boven GHG zijn gevormd kenmerken zich door bioturbatie, waardoor 

de fijne gelaagdheid verdwenen is. De estuariene-afzettingen zijn, met uitzondering 

van een dun pakket humueze klei aan de top, sterk gelaagd. Het onderscheid tussen 

het kwelder – krekenlandschap en het getijden – dek landschap is vrij arbitrair. De 

keuze om deze indeling te hanteren ligt met name in het feit dat de jongere getijden-

afzettingen (dek) zich niet (echt) kenmerken door ontwikkelde oevers in een beperkte 

zone langs de geulen. Feitelijk komen overal in het onderzoeksgebied zandige, 

oeverachtige afzettingen voor direct onder de bouwvoor. De verspreiding van de 

zandige en kleiige afzettingen van het jongste landschap blijkt verband te houden met 

het reliëf van het onderliggende kwelder- en krekenlandschap. De zandige afzettingen 

van het jongste landschap zijn gevormd in de lagere delen van het oudere kwelder- 

en krekenlandschap (komgebieden en verlande geulen), terwijl de meer kleiige 

afzettingen zijn aangetroffen op de hoger gelegen kreekoevers. De jongste afzettingen 

zijn het dikst ter hoogte van de lagere delen van het kwelder-krekenlandschap en 

juist dun in de lagere delen ervan. Met name het nivellerende effect van de jongere 

afzettingen maakt dat deze afzettingen, in tegenstelling tot de slechts in een beperkte 

zone langs de kreekgeulen voorkomende oevers, als dekafzettingen worden benoemd. 

Naar verwachting is het afzettingsmilieu verder vergelijkbaar met de oevers in het 

kreek – kwelderlandschap. Hieronder wordt in het kort de kenmerken van de drie 

onderscheiden landschappen gegeven. Voor een meer uitgebreide uitleg wordt 

verwezen naar Tol & Jansen (2012).

4
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4.1.2 Het estuariene landschap

Het estuariene landschap, gevormd in een inter- of subgetijde milieu, kent een 

duidelijk fining upward sequentie. De top van de afzettingen behorende tot het 

verlandend estuarium bestaan in de regel uit sterk humeuze, sterk siltige klei. Naar 

beneden toe wordt het pakket minder humeus en zandiger (lagen). Aan de basis 

van de estuariene afzettingen bevindt zich zeer fijn siltarm zand. Met uitzondering 

van de top is het pakket estuariene afzettingen kalkrijk. Dit zand is vermoedelijk in 

een subgetijden milieu afgezet (wadachtig). In het estuariene landschap varieert 

de diepte waarop de zandige facies zich ten opzichten van het maaiveld bevindt 

beduidend. Onduidelijk is of dit verschil in zanddiepte ontstaan is ten tijde van het sub- 

getijdenafzettingsmilieu of dat er sprake is van geulvorming in de latere intergetijden-

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

de oudste estuariene afzettingen in het gebied dateren van na 4400 v. Chr. Van de top 

van de estuariene afzettingen zijn binnen de locatie Nieuw Valkenburg twee monsters 

met de AMS-methode gedateerd. Deze monsters leveren een eindfase datering voor 

dit landschap op tussen 2993 – 2755 BP (resp. 1310-1120BC en 970-830BC, bij 1 sigma). 

Onderhavig onderzoek heeft geen nuttige aanvullende informatie over dit landschap 

opgeleverd.

4.1.3 Het kwelder- en krekenlandschap

Op de estuariene afzettingen is een in lithologische samenstelling en dikte sterk 

variërend pakket sediment afgezet. Vaak is sprake van een abrupte overgang tussen 

de twee sedimentatiefasen. Dit duidt op een periode van geringe of afwezige 

sedimentatie na vorming van het estuariene landschap. Ook de sterk humeuze top van 

de estuariene afzettingen duidt hier op.

Het kwelder – krekenlandschap (supra-getijden milieu) kenmerkt zich door het 

voorkomen van verschillende geulen of geulsystemen, geflankeerd door oevers. 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de overzichtskaart van dit 

landschap aangevuld en aangepast (Figuur 4.2). In deelgebied 6 is sprake van een 

komgebied in het noorden. Daarnaast zijn er twee geulen aangetroffen die nog niet 

Figuur 4.1 
Standaardprofiel deelgebied 6 (put 40, 
profiel 1).
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eerder in beeld waren gekomen. De eerste geul bevindt zich centraal in het deelgebied 

en loopt in noordoostelijke richting het komgebied in. De tweede geul ligt meer 

zuidelijk Tussen beide geulen ligt een oeverwal waarop sporen zijn aangetroffen, die 

worden afgedekt door een circa 10 cm grijze humeuze horizont met veel vondsten 

(figuur 4.1: vondstlaag). Dit vondstmateriaal kan worden beschouwd als zwerfafval 

behorende bij een nederzettingsterrein.

smalle (zij)kreekgeul, gelaagde klei;

komafzettingen, zware klei en veen

oeverafzettingen, zandige klei en zand;
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Morfologie van het kwelder- en krekenland-
schap.
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4.1.4 Getijden (dek)afzettingen

Het kwelder/krekenlandschap wordt afgedekt door een pakket uiterst siltige klei tot 

siltarm zand. Dit pakket lijkt als een deken over het prehistorische landschap heen 

te liggen. In deelgebied 6 zijn slechts op één locatie dekafzettingen aangetroffen. 

Het gaat hier om kleiige dekafzettingen. In de rest van het deelgebied zijn deze 

dekafzettingen verstoord door latere activiteiten. 

4.1.5 Verstoringen

In het onderzochte deelgebied is sprake van verschillende drainage stelsels. De 

drainages zijn vaak tot in de estuariene-afzettingen aangelegd. De drie onderscheiden 

landschappen zijn hierdoor dus vergelijkbaar verstoord geraakt. De estuariene 

afzettingen zijn ter hoogte van de jongere geulen geërodeerd. Het kwelder – 

krekenlandschap is naast de aanwezige drainages goed intact bewaard gebleven. 

De top van de dekafzettingen is binnen het deelgebied geheel opgenomen in de 

bouwvoor van voor de aanleg van het vliegveld. De onderliggende landschappen 

zijn over het algemeen goed intact. Met uitzondering van lokale bodemingrepen 

die samenhangen met de aanleg van het vliegveld. Een deel van de bodemingrepen 

bestaat louter uit een ophogingspakket dat aangebracht zonder onderliggende lagen 

te verstoren. 

4.2 Sporen

Het proefsleuvenonderzoek heeft 88 antropogene sporen opgeleverd. Het gaat 

deels om sporen van graafwerkzaamheden uit het recente verleden (drainagebuizen, 

kabels, leidingen), en sloten en greppels van de verkaveling van voor de aanleg van het 

vliegveld. Verder is er een dierbegraving van een paard aangetroffen die in de Nieuwe 

tijd gedateerd kan worden (figuur 4.3: spoor 124). Een ander deel van de sporen kan 

toegeschreven worden aan de ijzertijd. Het betreft resten van 1 kuil en 41 paalsporen. 

De ijzertijdsporen bevinden zich centraal binnen het deelgebied, op een oeverwal. 

Vanwege de aard van de sporen (hoofzakelijk paalsporen) en het feit dat ze afgedekt 

worden door een laag met zwerfafval, hebben we vermoedelijk te maken met resten 

van een nederzetting. Er zijn geen eenduidige structuren aangetroffen, maar dit kan 

mogelijk verklaard worden doordat er slechts een beperkt gedeelte van de oeverwal is 

onderzocht.
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Figuur 4.3 
Deelgebied 6. Overzicht van de proefsleuven 
met grondsporen en geulafzettingen.
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Figuur 4.4 
Zone met paal- en kuilsporen uit de vroege 
ijzertijd (putten 40, 46 en 47).

Figuur 4.5 
Doorsnede van twee paalsporen op de 
oeverwal.
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4.3 Vondsten en specialistisch onderzoek

4.3.1 Inleiding 

In totaal zijn er 194 vondsten (gewicht 1990 gram) aangetroffen (Tabel 5). Het 

overgrote deel (85%) is afkomstig uit de vondstlaag spoor 6005. Hieronder worden de 

vondsten per categorie beschreven. 

Categorie Aantal

aardewerk Nieuwe tijd 2

handgemaakt aardewerk 102

baksteen 1

dierlijk 81

natuursteen 3

verbande klei 3

Totaal 192

 

4.3.2 Dierlijk bot

T. Moesker

Het proefsleuvenonderzoek in Valkenburg van deelgebied 6 heeft 81 fragmenten 

dierlijk botmateriaal opgeleverd, welke – blijkend uit de zoölogische analyse – behoren 

tot 59 skeletelementen. De vondsten zijn vo0ral afkomstig uit de cultuurlaag S6005. 

Het botmateriaal vertegenwoordigt twee perioden in de lokale geschiedenis; de 

prehistorie (bronstijd en ijzertijd) en Nieuwe tijd. 

De gegevens van elk skeletelement zijn geregistreerd conform het laboratorium 

protocol archeozoölogie.6 Tot de gedocumenteerde gegevens behoren de dierklasse, 

diersoort (of diergrootte), het skeletelement, fragmentgrootte, gewicht, gerelateerde 

zone(s) en het geslacht. Wanneer een skeletelement van zoogdier niet op soort 

gebracht kon worden, is het ingedeeld in een grootteklasse. Deze zijn ‘groot zoogdier’, 

‘middelgroot zoogdier’ en ‘klein zoogdier’. Grote zoogdieren zijn paard, rund en 

edelhert, tot de categorie middelgrote zoogdieren behoren schaap, geit, varken 

en hond, en de groep kleine zoogdieren betreft onder andere kat en haasachtigen. 

Aangezien schaap en geit op morfologisch niveau nauwelijks te onderscheiden zijn, zijn 

de twee diersoorten in een overkoepelende groep geplaatst.

Tevens is, indien mogelijk, informatie over de (slacht)leeftijd verzameld middels 

het noteren van de doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en de 

vergroeiingstadia van skeletelementen. De registratieprocedure voor het bepalen van 

de leeftijd op basis van gebitselementen is gebaseerd op een methodiek ontwikkeld 

door Grant.7 De door haar gestelde leeftijdscategorieën zijn afgeleid van onderzoek 

uitgevoerd door Halstead en Payne.8 De tweede methode voor de bepaling van 

de (slacht)leeftijd is gebaseerd op de mate van vergroeiing van de botten – en dan 

met name de vergroeiing van de schacht (diafyse) met de uiteinden (epifysen) van 

pijpbeenderen. Habermehl heeft voor verscheidene diersoorten onderzocht op 

welke leeftijden deze botdelen fuseren en welke kenmerken zichtbaar zijn tijdens de 

6  Lauwerier 1997.
7  Grant 1982.
8  Halstead 1985; Payne 1973.

Tabel 5 A
antal vondsten per categorie.
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verschillende vergroeiingstadia.9 De hieronder weergegeven resultaten zijn gebaseerd 

op Habermehl’s conclusies.

Bijzondere kenmerken op de dierlijke resten, zoals slacht- en vraatsporen, 

pathologieën, sporen van verhitting en bewerking, zijn ook beschreven. Wanneer 

er sprake was van complete pijpbeenderen zijn hiervan maten genomen. Deze 

standaardmaten zijn afgeleid van Von den Driesch.10 Met bijvoorbeeld de grootste 

lengtemaat van pijpbeenderen kan de schofthoogte van gedomesticeerde 

dieren worden berekend. Voor de schofthoogtebepaling van runderen is de 

vermenigvuldigingsfactor gebruikt zoals vastgesteld door Matolcsi en voor paarden de 

factor van May.11

Resultaten
Over het algemeen is het dierlijke skeletmateriaal slecht tot redelijk geconserveerd. 

Slechts 10 % van het materiaal kon op soort worden gedetermineerd. De meeste 

fragmenten waren zo versplinterd dat zij als goot of middelgroot zoogdier bestempeld 

zijn. De buitenste laag van de  meeste botfragmenten is licht verweerd. De botten met 

een iets betere conserveringsgraad betreffen voornamelijk resten uit de nieuwe tijd. 

De soortenlijst bestaat vrijwel enkel uit gedomesticeerde diersoorten. Er zijn resten 

van rund, varken en paard aangetroffen (Tabel 6). De meeste botfragmenten zijn 

gerekend tot groot zoogdier, vermoedelijk zijn dit runderen geweest. Tevens is er een 

dierbegraving van een paard afkomstig uit de Nieuwe tijd in het veld vrijgelegd. In het 

veld zijn hier foto’s van gemaakt en er zijn enkele gebitselementen meegenomen voor 

verdere analyse.

In het soortenoverzicht is te zien dat de meeste botten uit de prehistorie dateren en 

afkomstig zijn van vondstlagen S137 en S6005 uit de vroege ijzertijd. 

Spoornrs datering LM MM P R V Eindtotaal

124 Nieuwe tijd 4 4

129 Prehistorie 1 1

137 Prehistorie 1 4 5

6005 Prehistorie 48 20 1 2 71

Eindtotaal 49 24 4 2 2 81

Prehistorie
De meeste fragmenten dierlijk bot zijn dus afkomstig uit vroege-ijzertijdslagen. Er kan 

hier echter niet op de soorten verhoudingen ingegaan worden gezien het gering aantal 

botfragmenten per soort. Er zijn veel fragmenten met brandsporen (N=22), enkele met 

hak- en snijsporen (N=4) en vraatsporen (N=2) aanwezig. Deze kenmerken vormen 

een aanwijzing dat de botten nadat het vlees eraf gehaald is nog een lange tijd in de 

omgeving van de nederzetting gelegen hebben. De hoge fragmentatiegraad van het 

materiaal en slechte conservering versterken dit beeld en geven aan dat de botresten 

lange tijd aan de open lucht zijn blootgesteld. Vermoedelijk gaat het bij het botmateriaal 

om nederzettingsafval. 

9  Habermehl 1975; Habermehl 1985.
10  Von den Driesch 1976.
11  Matolcsi 1970; May 1985.

Tabel 6 
Aangetroffen diersoorten
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Nieuwe tijd
Uit deze periode zijn vier gebitselementen van een paard verzameld. Dit paard lag in zijn 

geheel in een rechthoekige kuil (S124). Op basis van wat geglazuurde aardewerkscherven 

is de dierbegraving in de Nieuwe tijd gedateerd. Op basis van de veldfoto’s kan gesteld 

worden dat het dier op zijn zij in de kuil ligt met opgetrokken benen.  Uit de bovenkaak 

(zie figuur 4.6) zijn enkele tanden en één kies meegenomen. De hoektand geeft aan 

dat het hier om een hengst gaat. Op basis van de slijtage patronen van desbetreffende 

gebitselementen gaat het hier om een volwassen dier van ongeveer 2 tot 5 jaar oud. 

Het dier is vermoedelijk ziek geworden, doodgegaan en vervolgens zorgvuldig in het 

weiland begraven. 

4.3.3 Prehistorisch aardewerk

L. Meurkens

Bij het onderzoek zijn in totaal 102 scherven handgevormd aardewerk verzameld. 

Nagenoeg al het aardewerk is afkomstig uit de vondstlaag (S6005 en S137). Daarnaast 

is één scherf gevonden in een paalkuil (S148). Het materiaal is geanalyseerd met het 

oog op een datering van het complex.

Het materiaal is in eerste instantie onderverdeeld in scherven en gruis. Bij gruis 

gaat het om scherven kleiner dan 1 cm2 of scherven waarvan één of beide originele 

oppervlakken verdwenen zijn. Deze groep omvat 27 stuks en is bij de analyse 

verder buiten beschouwing gelaten. Bij de overige 75 scherven is gekeken naar 

technologische en typologische kenmerken die een datering mogelijk maken, zoals 

mageringsmateriaal, afwerking, potvorm en versiering.

Het aardewerkcomplex bestaat uit 10 rand-, 63 wand- en 2 bodemscherven. Bij 5 

scherven kon de potvorm bij benadering gereconstrueerd worden. Het gaat om 

vier drieledige vormen (vermoedelijk met (slap) S-vormige profielen) en één open 

vorm: een kom of schaal. Versiering is maar beperkt aanwezig en dan voornamelijk 

op de randen. Het gaat om drie scherven met vingertopindrukken op de rand. 

Wandversiering is maar één keer waargenomen, in de vorm van (vermoedelijk) een rij 

vingertopindrukken.

Figuur 4.6 
Veldfoto van de schedel van het begraven 
paard (spoor 124).
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Als mageringsmateriaal is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van gebroken kwarts. Meer 

dan de helft van de scherven (47 stuks, 63%) is gemagerd met gebroken kwarts, al dan 

niet aangevuld met potgruis. Bij de resterende scherven lijkt hoofdzakelijk potgruis 

gebruikt te zijn. Organisch mageringsmateriaal dat kenmerkend is voor de late ijzertijd 

en Romeinse tijd is net waargenomen.  

De afwerking van het aardewerk was in veel gevallen moeilijk te bepalen, omdat veel 

scherven nogal verweerd zijn. Besmijting is bij 11 scherven waargenomen. Bij deze 

manier van afwerken wordt het oppervlak van de pot voor het bakken opzettelijk 

geruwd door het aanbrengen van een kleipapje. Besmijting komt voor het eerst voor in 

de late bronstijd, maar is vooral kenmerkend voor de ijzertijd. 

Hoewel relatief weinig diagnostische kenmerken aanwezig zijn is het complex toch 

relatief goed te dateren. Het voorkomen van kwartsgruis als mageringsmateriaal 

beperkt zich grotendeels tot de vroege ijzertijd.12 Ook het lage aandeel versiering past 

in deze periode. Concluderend is het materiaal uit deelgebied 6 in de vroege ijzertijd te 

plaatsen.

4.3.4 Aardewerk uit de Nieuwe tijd

S. Baas

Het proefsleuvenonderzoek heeft slechts een tweetal scherven aardewerk uit de 

Nieuwe tijd opgeleverd. Het gaat om twee fragmenten roodbakkend aardewerk. Eén 

wandscherf is ongeglazuurd en één scherf van een oor is geglazuurd. De scherven zijn 

afkomstig uit spoor 124, een dierbegraving van een paard. De scherven zijn niet nader 

te determineren dan Nieuwe tijd.

4.3.5 Natuursteen

S. Knippenberg

Het veldwerk heeft slechts een drietal stenen opgeleverd. Al het materiaal is uit 

laag S6005 afkomstig.  In alle drie de gevallen gaat het om rolstenen of fragmenten 

daarvan, zonder sporen van gebruik. Het grootste stuk, een platte rolsteen van 

kwartsiet met een glimmer fractie en pyrietholtes, ook wel bekend onder de naam 

Revinienkwartsiet vertoont wel sporen van intentionele fragmentatie. Het kleinste stuk 

betreft een fragment zandsteen met sporen van verbranding. Bij het laatste stuk gaat 

het om een complete rolsteen van een kristallijn gesteente, een porfier. 

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

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

Het gerolde karakte van het materiaal suggereert dat ontsluitingen van secundaire 

gesteentes bezocht zijn voor het verzamelen van het materiaal. De Revinienkwartsiet 

is een gidsgesteente voor afzettingen van riviergrinden van de Maas.13 De porfier 

en het fragment zandsteen zijn te weinig karakteristiek om een onderscheid te 

maken tussen riviergrinden van Rijn of Maas, en moreen materiaal dat gedurende de 

voorlaatste ijstijd met het gletsjerijs is meegekomen en centraal en noord-Nederland is 

afgezet. Op basis hiervan is het dus in ieder geval duidelijk dat riviergrindontsluitingen 

zijn bezocht. Dichtstbijzijnde ontsluitingen bevinden zich in de omgeving van 

Hilversum, waar de stuwwallen, bestaande uit grinden van Rijn en Maas aan het 

12  Van Heeringen 1992
13  Van der Lijn 1963.
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oppervlak liggen. 14 Ook de stuwwallen nabij Rhenen kunnen door de nabijheid tot de 

Nederrijn als goed bereikbare en daarom potentiële locatie gezien worden.

4.3.6 Botanie

Y. van Amerongen

Inleiding en materiaal
Er is één monster gewaardeerd op resten van verschillende vondstcategorieën, 

waaronder botanische macroresten. Daarnaast is gelet op de geschiktheid van het 

materiaal voor 14C-datering. Het betreft een monster uit een vondstlaag (v. 46).

Bij de waardering van botanische macroresten voor 14C-datering is in het bijzonder 

gelet op de aanwezigheid van zaden en vruchten van eenjarige landplanten en op 

houtskool van twijgjes/takjes of van buitenste jaarringen. Deze soorten materiaal 

zijn het meest geschikt voor 14C-analyse omdat ze een relatief korte groeiperiode 

representeren die zo dicht mogelijk aan de menselijke bewoning kan worden 

gekoppeld.

Bij de inventarisatie voor macrobotanische analyse is gelet op de potentiële 

informatiewaarde van de resten voor een reconstructie van de voedseleconomie, de 

akkerbouwpraktijken en de lokale vegetatie.

Resultaten waardering
In het monster is een hoeveelheid houtskool aangetroffen, dat mogelijk geschikt 

is voor 14C-datering. Helaas zijn er verder geen determineerbare botanische resten 

aangetroffen. Het monster bevatte naast houtskool ook drie stuks aardewerk, 

verbrand en onverbrand bot van verschillende diersoorten, (delen van) kiezen en 

stukken materiaal dat leek op metaalslakken of ijzerconcreties.  

De combinatie van vondsten lijkt te duiden op een afvallaag, waarbij voedselresten 

(botmateriaal), mogelijke resten van ambacht (metaalbewerking) en huishoudelijk 

afval (houtskool, aardewerk) vermengd zijn geraakt.

Advies voor verder onderzoek
Een verdere analyse van de vondstlaag zou meer duidelijkheid moeten scheppen over 

de geconsumeerde diersoorten, of er echt sprake is van resten van metaalbewerking 

en een eventuele datering op basis van aardewerktypologie of 14C-datering.

Voor macrobotanische uitwerking is het monster niet geschikt door de afwezigheid van 

determineerbare resten.

14  Mulder et al. 2003.
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Conclusies en aanbevelingen

5.1 Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek heeft inzicht gegeven in de paleografische ontwikkelingen 

en bewoningsgeschiedenis van het nog niet eerder onderzochte deelgebied 6. 

Hiermee is het inventariserend onderzoek in het Kerngebied locatie Nieuw Valkenburg 

afgerond. Hieronder wordt de aard, omvang, ouderdom en gaafheid van de 

aangetroffen sporen besproken, gevolgd door een advies over hoe we om dienen te 

gaan met de archeologische waarden binnen het deelgebied.

5.2 Landschap en bewoning

Het onderzochte deelgebied bevind zich in het estuarium van de Oude Rijn. Het 

algemene beeld is dat er tijdens het verlanden van het estuarium verschillende 

afzettingsmilieus zijn ontstaan die hebben geleid tot de vorming verschillende 

stratigrafisch van elkaar gescheiden landschappen. Deze landschappen betreffen een 

estuarien landschap, een kwelder – krekenlandschap en een landschap dat is gevormd 

als gevolg van overstromingen vanuit de Rijn waarbij de Rijnmonding, het estuarium, 

vermoedelijk al voor een belangrijk deel afgesloten was. 

Uit het proefsleuvenonderzoek van 2010-2011 weten we dat het kwelder – 

krekenlandschap bewoond is geweest vanaf de late bronstijd tot in de late ijzertijd 

of vroeg-Romeinse tijd. Het getijden(dek)landschap heeft bewoning gekend van de 

midden- en late ijzertijd tot in de Nieuwe tijd.

Het beeld dat verkregen is van de bodemopbouw bij het inventariserend onderzoek 

in deelgebied 6 komt in hoofdlijnen overeen met het beeld dat op basis van het 

proefsleuvenonderzoek 2010-2011 verondersteld werd. Het onderzochte gebied 

bestaat uit estuariene afzettingen, waarboven zich twee geulen bevinden met 

daartussen een oeverwal. In het noorden en oosten van het onderzochte gebied ligt 

een komgebied. Daarboven bevinden zich dekafzettingen die slechts beperkt in beeld 

zijn gekomen. De top van de bodemopbouw bestaat uit ophogingspakketten die 

samenhangen met de aanleg van het vliegveld. Verder zijn er, net als in de rest van 

het vliegveld, ook binnen deelgebied 6 smalle verstoringen van de bodem in de vorm 

van verschillende drainagestelsels. Deze zijn vaak tot in de estuariene afzettingen 

aangelegd. Lokaal zijn er nog diepere verstoringen aanwezig als gevolg van recente 

graafwerkzaamheden. 

In het kwelder-komgebied is een zandige oeverwal aangetroffen met ten noorden en 

zuiden een geul. Op deze oever was een vondstlaag aanwezig evenals sporen van een 

nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd. 

De nederzettingsresten uit de vroege ijzertijd sluiten in het westen aan op de globale 

begrenzing van de vindplaats 3. Van deze vindplaats van het proefsleuvenonderzoek 

van 2010-2011 is de exacte aard en omvang onduidelijk, de ouderdom is vermoedelijk 

late ijzertijd en/of Romeinse tijd. Op grond van deze kenmerken is vindplaats 3 door de 

gemeente Katwijk geselecteerd als in potentie (ex-situ) te behouden. 

Omdat de nederzettingsresten in deelgebied 6 uit een oudere periode stammen dan 

die van vindplaats 3, stellen we voor de nederzettingsresten van deelgebied 6 tot 

5
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een nieuwe vindplaats ter rekenen (vindplaats 29). Deze vindplaats betreft dus een 

nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd.  (figuur 5.1). 

5.3 Vindplaats 29

Aard en ouderdom 
Vindplaats 29 ligt in het zuiden van het centrale kwelderkrekensysteem. De 

vindplaats bestaat uit een zandige oeverwal met een vondstlaag en sporen van een 

nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd. De vondstlaag leverde voorzichtige 

aanwijzingen voor metaalbewerking op.

Omvang 
De sporen en vondsten van vindplaats 29 concentreren zich op het westelijke deel van 

de oeverafzettingen binnen deelgebied 6. De begrenzing van de nederzettingsresten 

zijn in noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting vastgesteld: in de beide geulen 

die de oever aan de noord- en zuidzijde begrenzen zijn niet of nauwelijks vondsten 

aangetroffen, en ook op de oostelijke uitloper van de oever ontbreken laat-

prehistorische sporen en vondsten. In westelijke richting is de begrenzing niet 

vastgesteld, omdat door de aanwezigheid van een bos hier geen proefsleuven 

aangelegd konden worden. Daarmee heeft vindplaats 29 een omvang van minimaal 

0,35 ha (70 m x minimaal 50 m).  

Gaafheid en conservering
De vindplaats kent grotendeels een hoge gaafheid, omdat de nederzettingsresten 

zijn afgedekt door een intacte vondstlaag. Lokaal zijn er enkele recente, diepere 

verstoringen aanwezig en is sprake van smalle verstoringen door de aanleg van 

drainagestelsels tijdens de bouw van het vliegveld. Uit het ecologisch onderzoek in 

het kader van het proefsleuvenonderzoek 2010-2011 is reeds duidelijk geworden dat 

de vindplaatsen in het kwelderlandschap bijna altijd goede condities hebben voor 

onverkoolde botanische resten en archeologisch hout. Dit geldt vermoedelijk ook voor 

het nederzettingsterrein van vindplaats 29. De vondstlaag heeft in ieder geval redelijk 

geconserveerde dierlijke botresten opgeleverd. 

5.4 Waardering en advies

Vindplaats 29 scoort op het criterium gaafheid 3 punten vanwege de aanwezigheid van 

intacte grondsporen en een intacte vondstlaag, en het ontbreken van grootschalige 

verstoringen. De conserveringstoestand voor vindplaatsen in het kwelderlandschap 

is standaard 3 punten. In totaal telt de fysieke kwaliteit van vindplaats 2 daarmee 6 

punten: de vindplaats is bijgevolg in principe behoudenswaardig.

Vindplaats 29 is op het eerste gezicht niet zeldzaam: in de omgeving ervan zijn 

uitgestrekte vindplaatsen met sporen uit de vroege ijzertijd bekend (vindplaatsen 1 

en 2). Toch is sprake van een hoge zeldzaamheid vanwege het feit dat het om een 

nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd gaat; in het hele plangebied van Locatie 

Valkenburg zijn maar twee of drie locaties met nederzettingsresten uit de vroege 

ijzertijd vastgesteld.

Ook de informatiewaarde is groot, vanwege de redelijk tot goed geconserveerde 

dataset. Verder is de vondstlaag met botmateriaal waardevol om vragen over de 

landbouw- en voedseleconomie te beantwoorden.
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De ensemblewaarde is bijzonder groot, omdat de vindplaats te vergelijk is met andere 

gelijktijdige vindplaatsen (vindplaatsen 1 en 2). Dit maakt vindplaats 29 ook op 

inhoudelijke gronden (hoge inhoudelijke kwaliteit) behoudenswaardig.

Wij adviseren op basis van bovengenoemde waardering vindplaats 29 in situ, of als dat 

niet mogelijk is, ex situ te behouden.

Figuur 5.1 
Advieskaart nieuwe begrenzing vindplaats 3 
en de nieuwe vindplaats 29.
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor type nap diepte datering opmerking

40 1 95 PK -0,8092 8 IJZ in profiel in/onder de ondstlaag (spoor 6005

40 1 96 PK -0,791 12 IJZ in profiel in/onder de ondstlaag (spoor 6005)

40 1 97 GR -0,8599 0 NT  

40 1 98 PK -0,8056 IJZ  

40 1 99 PK -0,7997 IJZ  

40 1 100 REC -0,7656 0   verstoring

40 1 101 PK -0,8104 IJZ  

40 1 102 PK -0,8175 IJZ  

40 1 103 PK -0,8019 IJZ  

40 1 104 PK -0,8258 IJZ  

40 1 105 PK -0,8083 IJZ  

40 1 106 PK -0,8563 IJZ  

40 1 107 PK -0,8529 IJZ  

40 1 108 PK -0,8717 IJZ  

40 1 109 PK -0,8763 IJZ  

40 1 110 PK IJZ  

40 1 111 SL -0,9618 NT  

40 1 112 SL -1,0619 NT  

40 1 113 SL -1,5022 NT  

40 1 114 GR -1,0759 NT  

40 1 115 GR -1,0674 NT  

40 1 94 LG -1,572 XXX zandige geulafzetting met kleilagen

40 1 6010 LG -0,9316 XXX zandige oever

40 1 6005 LG -1,0153 IJZ vondstlaag ijzertijd?

40 1 5010 LG XXX Oude bouwvoor

40 1 5005 LG -0,5634 NT Ophogingslaag met puin, rotzooi

40 1 9999 REC -0,6123 NT  

40 1 7777 REC -0,9327   drain

40 1 6015 LG -1,0658    

41 1 116 REC -0,8302   vrstoring met recent puin

41 1 117 SL -1,092 NT  

41 1 118 SL -1,257 130 NT  

41 1 119 SL -1,3369 150 NT  

41 1 120 GE -1,3813 0    

41 1 121 GE -1,9081    

41 1 122 REC -1,4021 NT kuil vanuit de huisige bouwvoor ingegraven met plantenresten

41 1 7777 REC -1,1814    

41 1 9999 REC    

41 1 6015 LG -1,2138    

42 1 123 GR -1,148 NT  

42 1 124 DIG -1,0657   varken

42 1 125 GR NT hangt onder ophogingslaag

42 1 126 GR -0,9398 NT hangt onder bv door ophogingslaag

42 1 127 GR -1,2927 NT vol met puin en houten plank, hangt onder ophogingslaag

42 1 128 GR -1,0831 NT vol met puin en houten plank, hangt onder ophogingslaag, vol met kabels en leidingen

42 1 7777 REC -0,9087    

42 1 9999 REC -1,1567    

42 1 6015 LG -1,0362    

43 1 131 SL -1,317 NT  

43 1 132 SL -1,5213 NT  

43 1 129 GE -1,2486    

43 1 130 SL -1,5566 NT onder de ophogingslaag met puin en brokken klei

43 1 7777 REC -1,0328    

43 1 9999 REC -1,3863    

43 1 6015 LG    

43 1 7000 LG -1,3863    

44 1 133 SL -1,0366 NT  

44 1 134 SL -1,3235 NT  
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put vlak spoor type nap diepte datering opmerking

44 1 6005 LG   vondstlaag

44 1 7777 REC -1,1167    

44 1 9999 REC -1,0766    

44 1 6015 LG 0    

44 1 94 LG 0    

44 1 6010 LG -1,0167    

45 1 135 SL -1,3308 NT  

45 1 6015 LG -1,2495    

45 1 7777 REC -1,2267    

45 1 9999 REC    

45 1 94 LG 0    

46 1 136 PGK -0,7819 IJZ  

46 1 137 LG -0,8396 IJZ vondstlaag

46 1 138 KL -0,8279 IJZ mogelijk depressie vondstlaag

46 1 139 PK -0,7917 IJZ  

46 1 140 PK -0,7961 16 IJZ  

46 1 141 PK -0,8279 IJZ  

46 1 142 PK -0,8431 IJZ  

46 1 143 PK -0,8115 IJZ  

46 1 144 PK -0,8364 IJZ  

46 1 145 PK -0,824 IJZ  

46 1 146 PK -0,8236 IJZ  

46 1 147 PK -0,8357 IJZ  

46 1 148 PK -0,8316 IJZ  

46 1 149 PK -0,839 IJZ  

46 1 150 PK -0,8076 IJZ  

46 1 151 PK -0,8162 IJZ  

46 1 152 PK -0,821 IJZ  

46 1 153 PK -0,7972 IJZ  

46 1 154 PK -0,8028 IJZ  

46 1 155 PK -0,8292 IJZ  

46 1 156 SL -0,8169 nt  

46 1 157 PK -0,7399 IJZ  

46 1 158 PK -0,7456 IJZ  

46 1 159 PK -0,7602 IJZ  

46 1 160 PK -0,7525 IJZ  

46 1 161 PK -0,8088 IJZ  

46 1 162 PK -0,8218 IJZ  

46 1 163 SL -0,9073 nt komt uit bouwvoor

46 1 164 PK -0,8044 IJZ  

46 1 165 PK -0,847 IJZ  

46 1 166 PK -0,8605 IJZ  

46 1 167 PK -0,8394 IJZ  

46 1 168 PK -0,8938 IJZ  

46 1 169 REC -0,9014 NT recente verstoring

46 1 170 SL -1,0108 nt komt uit bouwvoor

46 1 172 LG -1,1365   verblauwd / verstoring?

46 1 171 SL -1,2154 nt  

46 1 173 GE -1,5872    

46 1 7777 REC -1,0743    

46 1 9999 REC    

46 1 6015 LG 0    

46 1 6010 LG -0,8325    

46 1 6005 LG    

47 1 9999 REC -1,1222    

47 1 6015 LG -1,1064    
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Bijlage II Vondstenlijst

vondstnr put vlak spoor vulling categorie aantal gewicht opmerking

32 40 1 6005 1 ODB 7 26,8  

32 40 1 6005 1 APH 8 116,8  

33 40 1 6005 1 APH 1 20,7 profiel 40.01

33 40 1 6005 1 VKL 1 6,8 profiel 40.01

34 40 1 6005 1 APH 8 66,3 aanv

34 40 1 6005 1 ODB 4 13,9 aanv

34 40 1 6005 1 SXX 1 9,4 aanv

35 40 1 6005 1 APH 1 16,2 aanvl

36 40 1 6005 1 SXX 1 136,3 aanvl

36 40 1 6005 1 BKS 1 40 aanvl

37 40 1 6005 1 APH 1 4,4 aanvl

38 42 1 124 1 ODB 4 61,6  

38 42 1 124 1 ANT 2 6,5  

39 43 1 129 2 ODB 1 22,6 prof 4301

40 44 1 6005   APH 2 14,4  

41 46 1 137 1 ODB 5 5,5  

41 46 1 137 1 APH 15 132,9  

42 46 1 6005   VKL 1 2,5  

42 46 1 6005 ODB 43 166,1  

42 46 1 6005 APH 50 471,7  

43 46 1 6005 APH 4 15,2  

43 46 1 6005 ODB 6 30,7  

43 46 1 6005 VKL 1 7,7  

44 46 1 6005 SXX 1 408,8  

44 46 1 6005 ODB 11 68,8  

44 46 1 6005 APH 13 111,4  

45 46 1 148 1 APH 1 6  

46 46 1 6005 1 HK 1 6,4 Monster vondstlaag 0-5m

46 46 1 6005 1 BOT 1 14,4 Monster vondstlaag 0-5m

46 46 1 6005 1 AW 1 17,2 Monster vondstlaag 0-5m

46 46 1 6005 1 GL 1 0,1 Monster vondstlaag 0-5m

46 46 1 6005 1 MERB 1 45,4 Monster vondstlaag 0-5m

46 46 1 6005 1 MERE 1 150,9 Monster vondstlaag 0-5m

20 9000 1 9001   BKS 1 4441,1 baksteen muur
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