
83
Archol

A
rc
ho

l

In
 ju

n
i 2

00
6 

h
ee

ft
 A

rc
h

o
l B

V
 in

 o
p

d
ra

ch
t 

va
n

 d
e 

g
em

ee
n

te
 

D
en

 H
aa

g
 e

en
 IV

O
 e

n
 b

ep
er

kt
e 

D
O

 u
it

g
ev

o
er

d
 o

p
 h

et
 

te
rr

ei
n

 v
an

 d
e 

vo
o

rm
al

ig
e 

St
at

en
h

al
 e

n
 V

an
 G

o
g

h
za

al
 a

an
 

d
e 

Ei
se

n
h

o
w

er
la

an
 in

 D
en

 H
aa

g.
 B

ij 
d

it
 o

n
d

er
zo

ek
 z

ijn
 

ar
ch

eo
lo

g
is

ch
e 

re
st

en
 a

an
g

et
ro

ff
en

.

D
e 

o
n

d
er

zo
ek

sl
o

ca
ti

e 
b

ev
in

d
t 

zi
ch

 o
p

 d
e 

ov
er

g
an

g
 v

an
 

st
ra

n
d

vl
ak

te
 n

aa
r s

tr
an

d
w

al
 e

n
 b

es
ta

at
 u

it
 O

u
d

 D
u

in
 

af
ze

tt
in

g
en

, w
aa

r J
o

n
g

 D
u

in
 a

fz
et

ti
n

g
en

 o
ve

rh
ee

n
 z

ijn
 

af
g

ez
et

. O
p

 d
e 

la
g

er
e 

d
el

en
 v

an
 h

et
 te

rr
ei

n
 b

ev
in

d
t 

zi
ch

 o
p

 
d

e 
to

p
 v

an
 h

et
 O

u
d

 D
u

in
 e

en
 la

ag
 v

en
ig

 z
an

d
.

D
e 

aa
n

g
et

ro
ff

en
 a

rc
h

eo
lo

g
is

ch
e 

re
st

en
 z

ijn
 a

an
g

et
ro

ff
en

 
in

 t
w

ee
 s

tr
at

ig
ra

fis
ch

 g
es

ch
ei

d
en

 n
iv

ea
u’

s, 
d

ie
 t

w
ee

 
b

ew
o

n
in

g
sf

as
en

 v
er

te
g

en
w

o
o

rd
ig

en
. D

e 
b

ew
o

n
in

g
sf

as
en

 



Prehistorische bewoning op het 

World Forum gebied – Den Haag

L. Meurkens & T. Hamburg



Colofon

Archol Rapport 83
Prehistorische bewoning op het World Forum gebied - Den Haag

Uitvoering:   drs. M. Hemminga
     drs. L. Meurkens
     drs. P. v.d. Bos
     drs. R. de Leeuwe
     drs. T. Hamburg
     drs. P. vd Geer
     D. Smits
    
Contactpersoon opdrachtgever: drs. E.E.B. Bulten (gemeente Den Haag)

Bevoegd gezag:   drs. C.B. Bakker (gemeente Den Haag)

Auteur(s):    drs. L. Meurkens & drs. T. Hamburg

Redactie:   drs. T. Hamburg
    
Beeldmateriaal:    ing. S. Shek

Projectleiding/autorisatie: drs. T. Hamburg

Opmaak: A. Allen
ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2007
Postbus 9515
2300 RA Leiden
info@archol.nl
Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

2 Landschappelijk kader 7

3 Archeologisch kader 10

4 Vraagstellingen 13

5 Methodiek 14

6 Sporen en structuren 16
6.1 Inleiding 16
6.2  Greppelsystemen uit de late ijzertijd 17
6.3 Bewoning uit de midden-bronstijd B 22

7 Materiaalcategorieën/specialistenonderzoeken 26
7.1  Aardewerk 26
7.2 Steen en (vuur)steen 27
7.3 Botanisch onderzoek 29
7.4 Zoölogisch onderzoek 30

8 Samenvatting en conclusies 31

9 Waardering en aanbevelingen 32

Lijst van figuren 34
Lijst van tabellen 35
Literatuur  35





DEN HAAG STATENHAL    5

1 Inleiding

Tussen 7 en 20 juni 2006 heeft Archol BV in opdracht van de Afdeling 
Archeologie, dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein van de voormalige 
Statenhal aan de Eisenhowerlaan in Den Haag. Het onderzoek bestond uit 
een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van één sleuf (put 
1) en een Definitieve Opgraving (DO) bestaande uit acht sleuven. Tussen 21 
september en 5 oktober vond een tweede onderzoek plaats pal ten oosten 
van deze vindplaats op het terrein van de voormalige Van Goghzaal.

Voorafgaand aan het onderzoek op het terrein van de Statenhal is een kleine 
boorcampagne uitgevoerd door de Archeologische Dienst van de gemeente 
Den Haag. Ook werden de sloopwerkzaamheden archeologisch begeleid. 
Bij beide onderzoekjes werden archeologische resten uit de ijzertijd 
aangetroffen. Deze zouden in eerste instantie niet verstoord worden door de 
bouw en derhalve ‘in situ’ behouden kunnen worden. 
Na de begeleiding is de bouwput echter nogmaals verdiept om aan de 
rand hiervan een talud op te werpen. Hierbij raakte een deel van het 
archeologisch niveau verstoord, wat de aanleiding vormde voor het eerste 
door Archol uitgevoerde onderzoek. Het DO vond plaats op het verstoorde 
deel van het terrein en had als doel zoveel mogelijk van de aanwezige 
archeologische informatie veilig te stellen. Het IVO bestond uit een enkele 
sleuf op dat deel van het terrein waar de archeologische laag nog intact was. 
Doel hiervan was de aard en omvang van de archeologische resten in het 
niet verstoorde deel van het terrein vast te stellen en om te bepalen of in het 
oostelijk deel van het plangebied, onder de nog te slopen Van Goghzaal, ook 
een archeologisch onderzoek uitgevoerd zou moeten worden. 
Het IVO en het DO onder de statenhal leverden archeologische resten uit de 
midden-bronstijd en de late ijzertijd op en rechtvaardigden een vervolgon-
derzoek op het belendende terrein van de Van Goghzaal. De archeologische 
resten bevonden zich in twee stratigrafisch gescheiden niveau’s en 
bestonden hoofdzakelijk uit greppels, ploegsporen, eergetouwkrassen 
en twee waterkuilen. Zeer bijzonder is de vondst van een drieschepige 
huisplattegrond, die tot een bewoningsfase uit de midden-bronstijd kan 
worden gerekend. 

Het tweede onderzoek, waarin met name het bestuderen van de oudere 
bewoningsfase uit de midden-bronstijd centraal stond, heeft alleen enkele 
greppels opgeleverd die tot het akkersysteem uit de late ijzertijd behoren. 
Er werd wel nog een tweede bewoningsniveau aangetroffen, dat op 
stratigrafische gronden jonger moet zijn dan dat uit de ijzertijd. Door het 
gebrek aan vondstmateriaal en sporen is de aard en datering hiervan echter 
onduidelijk.
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Administratieve gegevens

Provincie:   Zuid-Holland
Gemeente:   Den Haag
Directievoering:   Drs. E.E.B. Bulten
Bevoegd gezag:   Gemeente Den Haag
Datum veldwerk: 7 - 20 juni 2006
Plaats:    Den Haag
Toponiem:   tatenhal
Kaartblad:   30D
Coördinaten:   79.200 / 456.670
    79.275 / 456.655
    79.185 / 456.610
    79.245 / 456.565
Onderzoeksmeldingsnr: 17659 (Statenhal)
    19113 (Van Goghzaal)
Vondstmeldingsnr: 403201
Waarnemingsnr:   
Omvang:   1354 m2

Geomorfologie:  Oud Duin met venige depressies. 
    Geheel afgedekt door Jong Duin
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Figuur 1.1 
Locatie plangebied

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens archeologisch 
onderzoek Den Haag - Statenhal
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2 Landschappelijk kader

Door grondverzet in het westelijk deel van de Statenhal locatie zijn de 
archeologische en geologische lagen verstoord. In het oostelijke deel van 
de Statenhal en de volledige Van Goghzaal locatie is het bodemprofiel nog 
grotendeels onverstoord. Met behulp van een profielsleuf (put 8) is het 
mogelijk geweest de archeologische en geologische lagen van beide delen te 
koppelen.

De geologische situatie wordt dan ook voornamelijk belicht aan de hand 
van het oostprofiel van put 1 (Pro-1) en het zuidprofiel van put 8 (Pro-2), 
aangevuld met enkele observaties in het west profiel van put 11 (Pro-3). 
De bodemopbouw ter hoogte van de Statenhal locatie is tot en met de 
bewoning/gebruik van de locatie in de ijzertijd goed bewaard gebleven. Een 
jongere laag, enkele centimeters boven het ijzertijdniveau, is gedeeltelijk 
bewaard gebleven op de locatie Van Goghzaal. 

De verschillende geologische lagen zijn tijdens het veldwerk voorzien van 
een spoornummer. Hiervoor is gebruik gemaakt van nummers boven de 
5000, waarvan in de onderstaande tabel een overzicht. 

Spoornummer Omschrijving Interpretatie

S 5000 zand gemengd met puinbrokken Recente verstoring met puinresten

S 5010 licht geel zand (Zs1) Restanten Jong Duin

S 5020 grijs homogeen zand (Zs1) Vondstlaag met ploegsporen

S 5025 licht grijs bruin (Zs1) Vondstlaag met ploegsporen

S 5030 licht bruin homogeen zand (Zs1)
zandpakket tussen beide vondst-
lagen

S 5035 donker bruin venig zand (Zs1-H3)
Vondstlaag met ploegsporen (gelijk 
aan S5020)

S 5038 licht grijs homogeen zand (Zs1) Lichte verkleuring (in S5030)

S 5040
licht grijs bruin homogeen zand 
(Zs1) Vondstlaag met eergetouwkrassen 

S 5050 wit geel zand (Zs1) C-Horizont

S 5060 donker bruin zandig veen (Vz1)
Veen pakket in geul onder bewo-
ningssporen

Resultaten 

Het onderzoeksgebied bevindt zich op 1500 m afstand van de huidige 
kustlijn. De top van het archeologische niveau1 ligt circa 3,5 m beneden 
maaiveld (2 m +NAP). Op de geologische kaart wordt dit gebied aangeduid 
als ‘Oude Duinafzettingen met strandvlakten afgedekt door Jonge Duinen’. 
Lithostratigrafisch maken deze afzettingen onderdeel uit van de Formatie 
van Naaldwijk (het laagpakket van Zandvoort en Schoorl). De archeologische 
niveau’s bevinden zich grotendeels in de top van het Oude Duin en in de 
lager gelegen delen in het venige zand. 

De basis van het profiel bestaat uit de zandige afzettingen van een 
strandvlakte, waarin geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. De 
eerste aanwijzingen voor bodemvorming, in de vorm van een lichtgrijze 
verkleuring, zijn aangetroffen op een diepte van 90 cm beneden ‘aanlegvlak’ 
(1,52 m +NAP). De laag (S 5040) heeft een dikte van circa 15 cm en bevat 
archeologisch vondstmateriaal. Aan de onderzijde van deze laag zijn 
grondsporen aangetroffen, waaronder staaksporen en eergetouwkrassen. Dit 

1  Dit niveau wordt in de tekst aangeduid als ‘aanlegvlak’

Tabel 2.1 
Overzicht uitgegeven spoornummers aan 
geologische lagen
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niveau wordt afgedekt door een circa 70 cm dik stuifzand pakket, waarin 
bodemvorming heeft plaatsgevonden. Onderin heeft het zand een licht 
bruine kleur van circa 30 cm dik (S 5030), gevolgd door een circa 40 cm 
dikke pakket die in de noordelijke helft een grijze kleur en in de zuidelijke 
helft een donkerbruine kleur heeft (S 5020 en 5025). In de bovenste 40 
cm is een relatief grote hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. Hierin 
zijn, vooral in het zuidelijk deel, ploegsporen aanwezig. Beakkering en 
bemesting van dit deel heeft waarschijnlijk de grote kleurverandering van 
de laag veroorzaakt. Hieronder zijn greppels aangetroffen die onderdeel 
hebben uitgemaakt van het akkersysteem. In het lager gelegen deel van het 
onderzoeksgebied (in put 3 - 7) is deze vondstlaag eveneens aangetroffen. 
Mogelijk onder invloed van een hogere grondwaterstand is deze laag (S 
5035) veniger van karakter, wat de late ijzertijd bewoners, getuige de vele 
ploegsporen en ontwateringsgreppels, er niet van heeft weerhouden gebruik 
te maken van het gebied. In het zuidelijke deel van put 11 (Pro-3) is een 
veenpakket aangetroffen. Gezien de stratigrafische positie van het veen 
-  boven het vondsthoudende (late ijzertijd) niveau - en het ontbreken van 
vondstmateriaal wordt verondersteld dat de veenvorming na de bewoning 
heeft plaatsgevonden.

In Pro-1 en 2 is een lichtgeel zandpakket aangetroffen (S 5010), dat het late 
ijzertijd niveau afdekt. Op basis van deze twee profielen werd gedacht dat 
dit het einde van de prehistorische bewoning aangaf. Pro-3 heeft echter 
aangetoond dat in dit stuifzand een bodem is gevormd, waarin mogelijke 
ploegsporen zijn aangetroffen. Dit niveau is echter grotendeels verstoord 
tijdens de bouw van de Van Goghzaal, waardoor de sporen nauwelijks 
leesbaar waren. Gezien het ontbreken van vondstmateriaal is het evenmin 
mogelijk het niveau te dateren. 
Dit geeft echter wel duidelijk aan dat in het duingebied zeer grote 
geologische verschillen kunnen voorkomen over kleine afstanden.

Op basis van de vlakhoogtes van de verschillende vlakken is het mogelijk 
geweest hoogtelijnenkaartjes te maken van het late ijzertijd en midden 
bronstijd niveau. Hieruit blijkt duidelijk dat de bronstijd structuur op een 
hoger gedeelte van het toenmalige landschap is neergezet. Het ‘ijzertijd-
kaartje’ laat zien dat er met name in het oostelijke deel relatief veel 
sediment is afgezet.

Tijdens het couperen van de waterkuilen in put 3 is op een diepte van circa 
80 cm +NAP een met veen (S 5060) opgevulde geul aangetroffen. Op basis 
van het feit dat de grondsporen boven deze geul zijn gevonden kan gesteld 
worden dat deze dateert van vóór de vroegste bewoning van de site. In het 
veen zijn geen archeologische vondsten aangetroffen. Op de Van Gogh 
locatie is dit veenpakket nogmaals aangesneden om eventueel aanwezig 
vondstmateriaal op te sporen, maar ook daarin is niets gevonden. 

Conclusies

De profielen hebben uitgewezen dat de vindplaats zich bevindt in een 
zeer dynamisch gebied. In de ondergrond zijn met veen opgevulde geulen 
aangetroffen die van voor de bewoning dateren. Deze geulen zijn afgedekt 
met een dik stuifzand pakket. In dit pakket hebben zich tijdens de vorming 
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Figuur 2.1
Hoogtelijnenkaartjes van 
het midden-bronstijd en 
late ijzertijd niveau
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ervan tenminste drie bodems gevormd. De onderste twee zijn op basis van 
vondstmateriaal gedateerd in de midden bronstijd en de late ijzertijd. Het 
bovenste niveau is niet gedateerd.

De hoogtelijnen kaart van het bronstijdniveau geeft aan dat de locatie droog 
genoeg was voor bewoning, en dat men dus geen last heeft gehad van 
grondwater of oppervlakte water. Dit blijkt dan ook uit de aanwezigheid 
van bewoningssporen uit deze periode. Het gaat hierbij niet alleen om 
paalsporen maar ook de vele eergetouwkrassen, die geassocieerd worden 
met de midden bronstijd bewoning, geven aan dat er volop geakkerd kon 
worden in deze periode.
Dat er in de loop van de ijzertijd een stijging van de grondwaterstand 
plaatsvindt, blijkt uit het humeuze venige karakter van de late ijzertijd 
vondstlaag. Gezien de aanwezigheid van ploegkrassen en greppels heeft dit 
voor de late ijzertijd evenmin een belemmering gevormd voor het beakkeren 
van dit gebied. Waarschijnlijk zijn de ontwateringsgreppels afdoende 
geweest voor het ‘drooghouden’ van de akkers. 

De bewoning in deze latere periode heeft waarschijnlijk plaatsgevonden op 
de hoger gelegen delen. Op basis van de gegevens van het onderzoek op 
de locatie ‘Statenhal’ bestond het vermoeden dat het hoogste deel van het 
terrein zich onder de Van Goghzaal zou bevinden. Op basis hiervan waren 
de verwachtingen voor het aantreffen van structuren (bijvoorbeeld huisplat-
tegronden en/of bijgebouwen) op dit deel van het terrein dan ook hoog 
gespannen.

3 Archeologisch kader

Binnen de gemeente Den Haag zijn meerdere vindplaatsen uit de midden 
bronstijd en de late ijzertijd bekend.2 Wat de vindplaats onder de Statenhal 
uniek maakt is de aanwezigheid van een drieschepige huisplattegrond uit de 
midden-bronstijd. Dergelijke structuren zijn tot dusverre niet aangetroffen 
binnen de gemeente en vergelijkingen kunnen alleen elders gezocht worden 
in het kustgebied van Noord-Holland en op Texel.3

De archeologische-geologische kaart van Den Haag noemt een aantal 
vindplaatsen uit de midden- en late bronstijd binnen de gemeente. Het gaat 
om duidelijke bewoningsresten, die zich over het algemeen manifesteren 
als een cultuurlaag met vondstmateriaal en met name geconcentreerd 
zijn op de flanken van de bij de kust gelegen strandwallen. Grondsporen 
geassocieerd met bewoning uit deze periode zijn relatief zeldzaam. Eén van 
de weinige voorbeelden is een nederzetting uit de midden bronstijd A, die 
bij de opgraving op het terrein van het Bronovo ziekenhuis gevonden is. 
Hier zijn paalsporen, greppels, kuilen en eergetouwkrassen aangetroffen.4

Het gegeven dat er onder de Statenhal een vondstlaag geassocieerd met 
grondsporen uit de midden bronstijd B is gedocumenteerd is dus zeer 
bijzonder.

2 Van Veen & Waasdorp, 2000, 10-11
3 Voor een overzicht van midden bronstijd vindplaatsen in het kustgebied zie Arnoldussen, in 

voorb. hoofdstuk 5
4 Van Veen & Waasdorp, 11. Catalogus vindplaats 85. Bulten & Boonstra. in prep.
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Vindplaatsen uit de ijzertijd zijn vergeleken met die uit de bronstijd relatief 
talrijk. In zijn overzicht van de ijzertijd in West-Nederland beschrijft Van 
Heeringen een groot aantal vindplaatsen uit Den Haag.5 De vindplaatsen 
bestaan wederom grotendeels uit cultuurlagen in het Oud Duin en ook 
hier zijn geassocieerde grondsporen relatief zeldzaam. De datering van het 
aardewerk van deze nederzettingsterreinen ligt grotendeels in de 2e fase van 
de midden- en in de late ijzertijd. In recente jaren is wel een aantal grote 
nederzettingsterreinen met grondsporen uit de late prehistorie opgegraven 
maar deze wachten nog op publicatie. Door dit gebrek aan vergelijkingsma-
teriaal is het momenteel moeilijk parallellen te geven voor de door Archol 
aangetroffen nederzettingssporen.

Vindplaatsen uit de ijzertijd geassocieerd met archeologische grondsporen 
zijn slechts van een beperkt aantal locaties bekend. In veel gevallen gaat 
het dan ook nog niet om de eigenlijke nederzettingssporen, maar om 
greppelsystemen van prehistorische akkers. Aan de Lozerlaan6 zijn op een 
aantal plekken bewoningssporen in de vorm van een structuur, paalkuilen, 
afvalkuilen en een waterput gedocumenteerd. De bewoning hier dateert uit 
de midden-ijzertijd. 

5 Van Heeringen, 1992, 92ff
6 Van Heeringen, 1992, vindplaats 30-west-29; Woltering & Hessing, 1992
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Sporen van akkers uit de ijzertijd zijn op meerdere locaties in de gemeente 
Den Haag aangetroffen: Nobelstraat, Annastraat, Houtrust, Monsterseweg 
en het terrein van het voormalige Juliana Kinderziekenhuis.7 De akkers 
tekenen zich af als zones met vele schopsteken onder een licht humeus 
zandpakket (Nobelstraat), maar ook als sporen van een keerploeg (Juliana 
kinderziekenhuis) vergelijkbaar met die aangetroffen op het Statenhal 
terrein. De terreinen bevinden zich op de overgang van de hogere naar de 
lagere delen en worden veelal omgeven door greppels.

Van direct belang voor de vindplaats op het Statenhal terrein zijn de 
waarnemingen die in de jaren 60 van de vorige eeuw direct ten oosten 
van de Statenhal gedaan zijn bij de bouw van het congresgebouw. Hierbij 
werden de profielen in de bouwput bestudeerd en aardewerk uit de late 
ijzertijd verzameld uit een “humeuze” horizont (vondstlaag) in het Oud 
Duin. Deze laag is hoogst waarschijnlijk vergelijkbaar met de door Archol 
waargenomen vondstlaag uit de late ijzertijd op het terrein van de Statenhal. 
Andere vondsten van dit onderzoek zijn een fragment van een geweihamer 
uit de late bronstijd/ijzertijd en een slijpsteen uit het neolithicum.8

Bij een archeologisch onderzoek op het Churchillplein, direct ten 
noordoosten van het onderzoeksgebied, zijn naast een vondstlaag 
met aardewerk uit de late ijzertijd ook ploegsporen, spitsporen en 
een greppelysteem aangetroffen. Dit systeem is identiek aan en zeer 
waarschijnlijk direct te koppelen aan het greppelsysteem dat bij het 
onderzoek op het Statenhal terrein is gedocumenteerd. 
Met betrekking tot de functie van het greppelsysteem op het Churchillplein 
wordt het onwaarschijnlijk geacht dat de greppels dienden als perceelsaf-
scheiding omdat ze daarvoor te dicht op elkaar liggen. Mogelijk waren de 
greppels bedoeld ter ontwatering van de akkers.9 Hetzelfde geldt voor de 
ijzertijdgreppels die zijn aangetroffen bij de Monsterseweg.10

De vindplaatsen uit de late ijzertijd met sporen van akkerbouw bevinden 
zich op de overgang van de hoge, voor bewoning geschikte, strandwal 
naar de moerassige strandvlakte. Deze laatste is hooguit geschikt als 
weidegrond. De smalle strook tussen strandwal en strandvlakte, waar zich 
ook het Statenhal terrein bevindt, kon meestal goed gebruikt worden voor 
akkerbouw.11

7 Hagers & Hessing, 1994, 414; Van Veen 1994, Bulten, 2004; Bulten, in prep b.; Wijsenbeek in 
prep. 

8 Archis meldingsnr. 13886; Van Veen & Waasdorp, 2000, vindplaats 44
9 Magendans & Waasdorp, 1990, 335-6
10 Opbroek, in prep.
11 Van Veen & Waasdorp, 2000, 13 en vindplaats 90
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4 Vraagstellingen

Voor beide door Archol uitgevoerde onderzoeken is een PvE opgesteld door 
de gemeente Den Haag.12 De onderzoeksvragen die zijn opgesteld voor het 
onderzoek op het terrein van de Statenhal hadden vooral betrekking op de 
kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging 
van de archeologische resten. Aangezien op het terrein een akkercomplex 
uit de ijzertijd werd verwacht is hierover een aanvullende vraag toegevoegd.

• Liggen ter plaatse archeologische resten in situ?
• Wat is de kwaliteit van de archeologische resten (gaafheid en 

conservering)?
• Wat is de aard van de archeologische resten?
• Wat is de datering van de archeologische resten?
• Wat is de omvang van de archeologische vindplaats?
• Op welke diepte(s) liggen de archeologische resten?
• Wat kan er worden gezegd over de relatie met omliggende landschap? 

Bevinden de resten zich in de top van een Oud Duin en/of in het 
afdekkende veenpakket? Is er iets te zeggen over de specifieke 
locatiekeuze?

• Wat is de conservering van ecologische resten?
• Is het mogelijk op basis van de te verzamelen gegevens om een land-

schapsreconstructie te maken?
• Zijn er profielen die een relevant inzicht geven in de opbouw van de 

ondergrond?

12  Pavlovic & Bulten, 2006; Bulten, 2006

Figuur 3.2 
Opgraving Churchillplein met het greppelsys-
teem uit de late ijzertijd (uit Woltering et al, 
1991) (schaal onbekend)
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• In het geval van akkers. Is er sprake van een verkavelingssysteem? Zijn 
er greppels die de akkertjes begrenzen? Wat zijn de dimensies van de 
akkers? Zijn er parallellen met de zogenaamde ‘Celtic Fields’ die we 
kennen uit Oost-Nederland?

Met de kennis die opgedaan is bij het onderzoek op het Statenhal terrein 
is een gerichte set onderzoeksvragen opgesteld voor de opgraving onder 
de Van Goghzaal. Deze hadden met name betrekking op de oudere 
bewoningsfase uit de midden-bronstijd.

• Zijn er behalve de resten uit de midden-bronstijd en late ijzertijd ook 
oudere archeologische resten aanwezig?

• Hoe lang hebben de verschillende fasen geduurd?
• Hoe zag het abiotische en biotische landschap er uit ten tijde van de 

bewoning?
• Aan welke groep en/of cultuur kan de vindplaats aan de hand van de 

mobilia worden toegewezen?
• In welke richtingen lagen de contacten van de bewoners?
• Welke gewassen werden verbouwd?
• Is de specifieke locatiekeuze te verklaren?
• Wat is de omvang van de nederzetting?
• Welke structuren, solitaire sporen en activiteitsgebieden zijn binnen de 

nederzetting te onderscheiden?
• Welke activiteiten werden op de vindplaats uitgevoerd?
• Is er een fasering aan te brengen in de (verschillende) activiteiten?

5 Methodiek 

In totaal zijn op het terrein van de Statenhal (met een totaal oppervlakte van 
9331 m2) negen putten aangelegd, waarbinnen een oppervlak van circa 2632 
m2 archeologisch is onderzocht.13 Vijf putten liggen NO-ZW georiënteerd 
hebben een breedte van 4 m en lengtes variërend van 35 tot 65 m (put 1 
t/m 5). Haaks hierop zijn twee smalle sleuven gegraven van 2 m breed met 
een lengte van 45 m (put 8) en 4 m (put 9). Put 3 is deels in oostelijke en 
westelijke richting uitgebreid (put 6 en 7).

In put 1 zijn drie vlakken aangelegd die zowel gefotografeerd als getekend 
zijn. In put 3, 4, 6 en 7 is het eerste vlak eveneens aangelegd, maar alleen 
gedocumenteerd door middel van foto’s. In deze putten zijn vlak 2 en 3 
zowel gefotografeerd als getekend. In put 5 zijn alleen vlak 2 en 3 volledig 
gedocumenteerd en in put 2, 8 en 9 alleen het derde vlak. 

Het eerste vlak bestond voornamelijk uit ploegsporen en een vage uitlijn van 
de ontwateringsgreppels. De ploegsporen zijn niet individueel ingetekend 
maar, conform het PvE, gedocumenteerd door de gemiddelde afstand tussen 
de voren op te meten en meerdere foto’s te nemen. De greppels zijn in de 
meeste gevallen ingetekend op het tweede sporenvlak. 
Het tweede sporenvlak is aangelegd door het machinaal verdiepen van 

13 Doordat er meerdere vlakken per put zijn gegraven ligt het onderzochte aantal m2 hoger 
dan het opgegraven vlak (zie tabel 1: 1354 m2)
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het “ploegsporenvlak” met de schaafbak tot net onder de ploegsporen. 
Vervolgens is, na het afwerken van de aanwezige grondsporen, het vlak in 
de putten verdiept naar het derde sporenvlak.

Op regelmatige afstanden zijn in alle putten profielopnames gemaakt om 
inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Alleen in de IVO werkput (putnr. 1), 
gelegen in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied, is een ongestoord 
bodemprofiel aangetroffen. De rest van het terrein is recentelijk afgeschoven 
voor de aanleg van een talud, waarbij grote delen van de intacte vondstlaag 
en sporenvlak zijn verdwenen. 
In het profiel van put 1 is duidelijk sprake van twee bodemvormende fasen, 
waarbij zowel uit de onderste- als bovenste bodem vondstmateriaal is 
verzameld met daarmee geassocieerde grondsporen. In de andere putten is 
de scheiding tussen de twee fasen niet aangetroffen.

Tijdens de aanleg van de verschillende vlakken is het vondstmateriaal per 
stratigrafische laag verzameld in vakken van 2 bij 2 m. De verschillende 
stratigrafische lagen hebben spoornummers gekregen boven de 5000. 

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van het vondstmateriaal 
is van het eerste en tweede vondstniveau een aantal vakken van 1 bij 1 m in 
10 cm dikke vlakken gezeefd (maaswijdte 10 mm). In put 1 zijn verdeeld 
over drie locaties 11 vakken gegraven door beide vondstniveaus. In put 3 
en 4 zijn op één locatie respectievelijk 2 en 4 vakken uitgezeefd van het 
bovenste vondstniveau.

Bij het onderzoek op de locatie van de Van Goghzaal zijn twee putten 
gegraven, waarbij twee vlakken zijn aangelegd en een totaal van 640 m2

archeologisch onderzocht is. Het eerste vlak is aangelegd op het niveau 
waar zich het greppelsysteem en de keerploegsporen uit de late ijzertijd 
bevonden. Het tweede vlak is aangelegd met de bedoeling meer te weten 
te komen over de bewoningsfase uit de midden bronstijd. De cultuurlaag 
en sporen geassocieerd met deze periode zijn hier echter niet meer 
waargenomen. Een derde put van bescheiden afmetingen (ca. 40 m2)
is tussen de twee grotere putten gegraven om meer te weten te komen 
over de datering van de meest recente cultuurlaag, die alleen onder de 
Van Goghzaal terug gevonden is. Dit heeft echter geen noemenswaardige 
resultaten opgeleverd.
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6 Sporen en structuren 

6.1 Inleiding

Het door Archol uitgevoerde onderzoek heeft uitgewezen dat er op het 
terrein drie verschillende bewoningsfasen aanwezig zijn. Hiervan hebben er 
twee, uit de midden-bronstijd en de late ijzertijd ook daadwerkelijke sporen 
van bewoning opgeleverd. In de verschillende putten op het terrein van de 
Statenhal zijn, waar zinnig en mogelijk, drie sporenvlakken aangelegd. Het 
hoogste niveau (vlak 1) is aangelegd op de bij het booronderzoek gekarteerde 
‘archeologische laag’ (S5020). Op dit niveau waren de ploegsporen die al 
bij de begeleiding door de gemeente waargenomen waren en geassocieerd 
konden worden met het greppelsysteem uit de late ijzertijd zichtbaar. 
Het greppelsysteem was op dit niveau overigens ook al te volgen. Vlak 
2 is aangelegd net onder de ‘archeologische laag’. Op dit niveau was het 
greppelsysteem uit de late ijzertijd het meest duidelijk zichtbaar. Vlak 3 is 
aangelegd onder de bodem (?), S5040 die zich gevormd heeft in het Oud 
Duin. Sporen op dit niveau bestaan uit paalsporen, stakenrijtjes en eerge-
touwkrassen.

Figuur  5.1 
Overzicht van de aangelegde 
putten
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6.2  Greppelsystemen uit de late ijzertijd

Deze gebruiksfase van het terrein vormde de aanleiding voor het onderzoek. 
Bij het booronderzoek was de humeuze ‘vondstlaag’ die zich op de top 
van het oud duin gevormd had reeds opgeboord. Daarnaast werden bij de 
begeleiding van de graafwerkzaamheden voorafgaand aan het onderzoek 
op grote delen van het terrein ploegsporen waargenomen in deze humeuze 
vondstlaag.
Door de aanzienlijke verstoringen (als gevolg van graafwerkzaamheden 
en sloopwerkzaamheden) was vlak 1, waarin zich de ploegsporen zouden 
moeten aftekenen, nog slechts op enkele plekken aanwezig.

De ploegsporen tekenden zich af als parallelle NO-ZW georiënteerde banen 
met een gemiddelde breedte van 25 cm. Het gaat bij deze ploegsporen om 
sporen die zijn ontstaan door het gebruik van een keerploeg die de zode 
keerde. Dit type ploeg ontwikkelt zich in de loop van de ijzertijd, getuige 
voorbeelden van dit soort ploegsporen in het West-Nederlandse en Noord-
Duitse kustgebied. De keerploeg wordt pas echt populair in de Romeinse 
tijd, maar het eergetouw blijft bestaan tot in de middeleeuwen.14 Gezien het 
ontbreken van oversnijdingen met het greppelsysteem en een vergelijkbare 
oriëntering van greppelsysteem en ploegsporen is het duidelijk dat beide 
uit dezelfde gebruiksfase van het terrein dateren en dat de greppels kleine 
akkers afbakenen.

Zoals vermeld waren de greppels van het akkersysteem ook al zichtbaar in 
vlak 1. De bovenste vulling van de greppels bestond uit geel zand afkomstig 
van Jong Duin afzettingen, waardoor deze zich duidelijk aftekenden in de 
donkerbruin tot zwarte ‘vondstlaag’. In profiel 01.07 was de relatie tussen 
het greppelsysteem en de bodemopbouw van het terrein duidelijk zichtbaar. 
De greppel was ingegraven in het Oud Duin tot in het onverstoorde 
witbeige zand. Ter hoogte van de greppel duikt de ‘vondstlaag’ (S5020) 
met de greppel mee, waaruit blijkt dat deze zich pas afgezet heeft toen het 
greppelsysteem er reeds lag.

Aangezien het greppelsysteem tot onder de vondstlaag ingegraven was is 
besloten het pas op dit niveau op te tekenen. In vlak 2 hadden de greppels 
een donkerbruine tot zwarte humeuze en heterogene vulling vermengd met 
geel zand. Op verschillende plekken zijn er dwars en lengtecoupes over de 
greppels gezet. Over het algemeen was er een enigszins gelaagde vulling 
zichtbaar, waaruit te concluderen valt dat de greppels langzaam dichtgeslibd 
zijn.
    
Afgezien van put 2, die tot (diep) in de onverstoorde ondergrond (S5050) 
verstoord was zijn de greppels van het akkersysteem in alle putten 
waargenomen. Het gebrek aan een vlakdekkende opgraving maakt het 
echter moeilijk definitieve uitspraken te doen over de aard en een eventuele 
fasering van het greppelsysteem. Hoewel de vulling van de verschillende 
greppels overeenkomt lijkt het erop dat er, gelet op oriëntering en 
oversnijdingen, sprake is van twee verschillende greppelsystemen. De 
greppels die vermoedelijk tot een ouder greppelsysteem behoren zijn 
waargenomen in put 3, 4 en 6. De greppels hebben een onregelmatig 

14  Van Heeringen, 1992, 329-330; Van den Broeke, 2005, 616
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Figuur 6.1 
locaties binnen het onderzoeksterrein waar 
vlak 1 gedocumenteerd is

Figuur 6.2 
Ploegsporen en deel van greppel behorend tot 
akkersysteem in put 1, vlak 1
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verloop en de oriëntering, voor zover daar sprake van is, komt niet overeen 
met het systeem dat één van deze greppels oversnijdt in het zuidelijk 
deel van put 3. Lijkt het oudere greppelsysteem nog volstrekt willekeurige 
percelen te omsluiten, bij het vermoedelijk jongere greppelsysteem is 
hier geen sprake van. De greppels van dit systeem lopen alle min of 
meer parallel en hebben een NW-ZO dan wel NO-ZW oriëntering. Dit 
greppelsysteem lijkt rechthoekige percelen van verschillende afmetingen af 
te bakenen. 
   Op uiterlijke kenmerken doet het ijzertijd akkersysteem van Den Haag 
denken aan de zogenaamde celtic fields, die we kennen uit de Noord- en 
Oost-Nederlandse ijzertijd. Celtic fields bestaan uit talloze kleine akkers 
van vergelijkbare afmetingen, die door lage aarden walletjes van elkaar 
gescheiden worden. Het celtic field-systeem van akkerbouw was gebaseerd op 
de intensieve exploitatie van een beperkt oppervlak en herhaalde terugkeer 
op dezelfde percelen na tussenpozen waarin regeneratie van de bodem kon 
plaatsvinden. De wallen tussen de percelen ontstonden waarschijnlijk door 
de opeenvolgende herontginningen van de percelen, waarbij boomwortels, 
stenen, onkruid en uitgeputte grond langs de randen van de akkertjes 
gedeponeerd werden.15 Het is de vraag of we bij het akkersysteem van de 
Statenhal ook aan een dergelijk systeem van intensieve exploitatie moeten 
denken. De greppeltjes die de percelen op delen lijken met name bedoeld 
te zijn geweest ter ontwatering. Toch is een soort roulatiesysteem van de 
verschillende percelen, waarbij ze niet allemaal tegelijk in gebruik waren, 
aannemelijk. In dit opzicht is een vergelijking met het celtic field-systeem
dus wel mogelijk. 

Afgezien van de greppels van het akkersysteem zijn de enige andere 
sporen die ook uit deze gebruiksfase dateren twee kuilen in put 3 en 
enkele zones met spitsporen in put 5. Deze laatste moeten hoogst 
waarschijnlijk in verband gebracht worden met de ontginning van het 
terrein of, meer algemeen, landbouwwerkzaamheden in de late ijzertijd. 
De kuilen uit put 3 (spoor 4 en 5) hadden vermoedelijk een functie als 

15  Harsema, 2005, 552-3

Figuur 6.3
Ploegsporen in doorsnede
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Figuur 6.4 
Overzicht van aangetroffen sporen uit de late ijzertijd
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waterkuil of drenkkuil. De gelijktijdigheid met het akkersysteem blijkt uit 
de vulling, die vergelijkbaar is met de greppels van het akkersysteem en het 
vondstmateriaal.
   Eén van de kuilen (spoor 4) staat zeer waarschijnlijk in directe relatie tot 
het ‘oudere’ akkersysteem. Deze kuil ligt namelijk precies op het punt waar 
één van de greppels van dit akkersysteem een hoek maakt. De kuil is dus 
netjes gepositioneerd in de hoek van een perceel. Een andere mogelijkheid 
– zeker gezien de onduidelijkheid van de oversnijding - is dat de kuil 
bij aanleg van het akkersysteem ontzien is. De tweede kuil (S5) wordt 
oversneden door het ‘oudere’ akkersysteem en is dus (iets) ouder. Een 14C
monster leverde een datering van 2160 ± 35 BP op.16

   Kuil 4 had een diameter van 2.60 m en was nog zo’n 75 cm diep. De 
vulling van de bovenste 30 tot 40 cm bestond uit heterogeen humeus 
zwartbruin zand met daarin laagjes wit zand. In de vulling werden wat 
fragmenten bot en een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk uit de late 
ijzertijd aangetroffen. Het onderste deel van de vulling bestond uit grijs tot 
(rood)bruin zand met daarin wat gelaagdheid zichtbaar. 
   Kuil 5 had een diameter van ongeveer 2,20 m en een diepte van 80 
cm. De vulling bestond geheel uit humeus zwartbruin zand vermengd 
met laagjes wit zand. De vulling was ‘verrommeld’ door waterwerking. 
Vondstmateriaal bestond uit wat aardewerk uit de late ijzertijd en een groot 
fragment bot.

   Voor het vaststellen van de duur van deze bewoningsfase is met name 
de datering van het aardewerkcomplex van belang.17 Het aardewerk lijkt 
allemaal uit dezelfde fase te dateren, i.e. het eind van de midden ijzertijd 
(ca. 300-200 voor Chr.). Dit wijst op een relatief korte gebruiksduur van 
wellicht enkele generaties van het akkercomplex

16  Gecalibreerd komt dit neer op een datering tussen 360 en 90 BC (2 sigma).
17  Zie hoofdstuk 7.1

Figuur 6.5
Zones met spitsporen in put 5
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6.3 Bewoning uit de midden-bronstijd B

Vlak 3 is aangelegd net onder de homogeen (donker) grijze bodem of 
akkerlaag (S5040), die zich in de Oud Duin afzettingen gevormd heeft. 
Verspreid over het terrein zijn in deze laag scherven aardewerk gevonden, 
die duidelijk verschillen van het materiaal afkomstig uit de ‘vondstlaag’ 
(S5020) en erop wijzen dat deze laag in verband gebracht moet worden met 
een oudere bewoningsfase uit de midden-bronstijd. De dikte van de bodem 
of akkerlaag verschilt nogal op verschillende delen van het terrein. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat de laag het dunst is ter hoogte van put 6 
en 7. De onverstoorde ondergrond was ter hoogte van deze putten ook meer 
geoxideerd dan op de andere delen van het terrein, wat er vermoedelijk op 
wijst dat dit deel van het terrein toen hoger en droger gelegen heeft. 
Verspreid over het terrein zijn archeologische sporen waargenomen, die 
met deze bewoningsfase in verband gebracht kunnen worden (figuur 6.7). 
De sporen hebben alle een homogene vulling en zijn grijs tot donkergrijs 
van kleur. Het gaat daarbij om paalkuilen, kuilen, stakenrijen, enkele 
(fragmenten van) greppels en zones met eergetouwkrassen.

De grootste concentratie sporen uit deze bewoningsfase, voornamelijk 
bestaand uit paalkuilen, is waargenomen ter hoogte van put 6 en 7. In de 
concentratie paalkuilen is een drieschepige huisplattegrond herkend. In 
de lagere delen bestaan de sporen voornamelijk uit stakenrijen en eerge-
touwkrassen. De hoeveelheid en aard van de sporen lijkt erop te wijzen dat 
we in de oudere bewoningsfase te maken hebben met een enkel erf. Een 
bewoningsduur van een één generatie lijkt aannemelijk.

De huisplattegrond  

De concentratie paalsporen is verspreid over drie verschillende werkputten 
opgegraven. Hoewel er in het veld een duidelijke ‘lijn’ te herkennen was 
in de concentratie en de aanwezigheid van een structuur vermoed werd, 
kon deze pas na afloop van het veldwerk op de tekentafel gevisualiseerd 
worden. De plattegrond lag niet schoon in het vlak en wordt verstoord door 
de greppels van het akkersysteem uit de late ijzertijd en door een aantal 
recentere verstoringen.

Figuur 6.6
Een van de waterkuilen (S4) in coupe
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Overzicht van sporen uit de midden-bronstijd
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Het gaat hier om een WNW-OZO georiënteerde drieschepige 
huisplattegrond, bestaande uit 9 paren dakdragende palen. Aan de oostkant 
zou nog een extra paar aanwezig geweest kunnen zijn, maar hier bevindt 
zich een verstoring. De totale lengte van de twee rijen staanders bedraagt 
15,20 m en de afzonderlijke staanders zijn op regelmatige afstand, variërend 
van 1,75 tot 2,05 m van elkaar geplaatst. De gemiddelde breedte van het 
middenschip is 3,10 m. Het ontbreken van sporen, die tot de wand gerekend 
zouden kunnen worden, is vermoedelijk het gevolg van het feit dat deze te 
ondiep ingegraven zijn. De staanders zelf hadden over het algemeen een 
donkergrijs homogene vulling en waren in coupe vergelijkbaar van vorm. 
In de meeste gevallen was een paalkuil met paalschaduw zichtbaar. De 
gemiddelde diepte van de sporen lag rond de 30 cm, met uitschieters naar 
boven (55 cm) en beneden (16 cm). Bij een aantal staanderparen leken, 
gezien de aanwezigheid van meerdere paalschaduwen, de staanders een 
keer vervangen te zijn. Eén staanderpaar leek zelfs twee keer vervangen 
te zijn. Tussen de twee rijen staanderparen lijkt zich nog een extra rij van 
zes palen te bevinden, die mogelijk ook een structureel element binnen de 
huisplattegrond vertegenwoordigt.

Binnen de twee staanderrijen van deze huisplattegrond is een groot aantal 
paalsporen gedocumenteerd, waarvan de relatie met de plattegrond niet 
duidelijk is. In veel gevallen hebben deze paalkuilen nog een diepte van 25 
cm of meer, maar ze zijn verder niet duidelijk met de structuur in verband 
te brengen behalve dan dat ze zich grotendeels binnen de staanderrijen 
bevinden. De sporen bevinden zich in twee duidelijke concentraties. Eén 
aan de uiterste westzijde van de structuur, de andere aan de oostelijke.

Figuur 6.8  
Sporenconcentratie in put 6 en 7 met daarin 
de huisplattegrond
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Binnen en vlak naast de huisplattegrond zijn tenslotte drie kuilen 
waargenomen, die vergelijkbaar van vorm en vermoedelijk functie zijn (put 
6, S20 en put 7, S9 en S16). De drie kuilen hebben alle een platte bodem 
en (min of meer) rechte wanden en dienden vermoedelijk als voorraad- of 
opslagkuilen.

De verschillende paalkuilen van de huisplattegrond hebben nauwelijks 
vondstmateriaal opgeleverd. Het gaat om een enkele scherf aardewerk (put 
6, S14), en een aantal stukjes (verbrand) bot.

Parallellen en datering van de huisplattegrond

De op het terrein van de Statenhal aangetroffen huisplattegrond laat zich 
het best vergelijken met huisplattegronden uit de 2e fase van de midden-
bronstijd (midden-bronstijd B). Dit wordt bevestigd door een 14C datering 
op houtskool uit één van de dakdragende palen van de plattegrond (put 
7, S1). Deze heeft een datering van 2935 ± 35 BP opgeleverd.18 Het gaat 
hier om plattegronden, waarbij het dak door twee rijen middenstaanders 
gedragen werd en rustte op een wand die opgetrokken was uit vlechtwerk. 
Dergelijke wanden waren over het algemeen niet diep gefundeerd en 
manifesteren zich in het vlak als kleine paalsporen. In sommige (in een 
natte omgeving gesitueerde) gevallen bevindt zich om het geheel nog een 
drainagegreppel.
Vergelijkbare huisplattegronden zijn uit nagenoeg alle delen van Nederland 
bekend. Op goed geconserveerde vindplaatsen zijn er vaak nog sporen van 
de wand terug te vinden, in de vorm van een drainagegreppel of staken. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het oostelijk rivierengebied, op sites 
als Zijderveld,19 Dodewaard,20 ‘Eigenblok’ bij Geldermalsen21 en ‘De Bogen’ 
bij Meteren.22 Uit het kustgebied zijn dit soort huisplattegronden relatief 
onbekend. Het beeld wordt grotendeels bepaald door de opgraving Texel 
– Den Burg, waar enkele plattegronden uit deze periode gevonden zijn.23

Enkele opgravingen in het Noord-Hollandse kustgebied bij Velsen hebben 
ook vergelijkbare plattegronden opgeleverd.24 De plattegrond van Den Haag 
is tot op heden de enige direct gedateerde plattegrond uit het kustgebied.25

Stakenrijen

In 3 van de 8 gegraven werkputten (put 1, 2 en 4) zijn sporen van 
hekwerken in de vorm van stakenrijen teruggevonden. In totaal zijn de 
sporen van vijf, mogelijk zes verschillende hekwerken teruggevonden. 
In alle gevallen gaat het om hekwerken van enkelvoudig gestelde 
staken, die vermoedelijk een hek van vlechtwerk ondersteunden. Door 
het fragmentarische karakter van het opgegraven areaal is het moeilijk 
uitspraken te doen over de functie van de hekwerken. Vermoedelijk dienden 
ze als erf- of akkerafscheidingen.

18 Gecalibreerd 1220-1050 BC (1sigma)  /  1270-1020 BC (2sigma)
19 Hulst 1991; Knippenberg & Jongste 2005
20 Hulst 1991
21 Jongste & Van Wijngaarden 2002
22 Meijlink & Kranendonk 2002
23 Woltering, 2001
24 Van dit materiaal zijn nog nauwelijks publicaties verschenen, maar zie Bosman & Sonius, 1990; 

Bloemers & Therkorn, 2003. Voor een samenvatting, zie Arnoldussen, in prep. hoofdstuk 5
25 Arnoldussen, in prep. hoofdstuk 5
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Eergetouwkrassen

Afgezien van put 3 en 6 zijn in alle putten eergetouwkrassen waargenomen. 
De verspreiding van de eergetouwkrassen in combinatie met de gerecon-
strueerde hoogtelijnenkaart voor het midden-bronstijd niveau lijkt erop te 
wijzen dat het met name de lager gelegen delen van het terrein zijn die voor 
akkerbouw gebruikt werden. De eergetouwkrassen liggen haaks op elkaar en 
zijn NO-ZW / NW-ZO geörienteerd.
  

7 Materiaalcategorieën/specialistenonderzoeken

7.1  Aardewerk

In totaal zijn er bij het onderzoek op het terrein van de Statenhal 1008 
fragmenten aardewerk verzameld. Bijna driekwart hiervan (N=703) is echter 
geclassificeerd als niet determineerbaar gruis. Binnen het determineerbare 
materiaal zijn duidelijk twee afzonderlijke groepen aan te wijzen, die te 
koppelen zijn aan de twee verschillende bewoningsfasen.26

De eerste groep (N=32) bestaat 30 wandscherven en 2 bodemscherven. 
Scherven uit deze groep zijn aangetroffen in de licht grijze bodem of 
akkerlaag (S5040) en de grondsporen die geassocieerd zijn met de oudere 
bewoningsfase. Alle scherven zijn uitgevoerd in een zeer grof baksel en 
hebben zonder uitzondering een ruwe afwerking. Het materiaal uit deze 
groep is onversierd. Om de wanddikte van het materiaal te bepalen is het 
aardewerk ingedeeld in 4 verschillende dikteklassen. Tweederde van de 
scherven uit deze groep past binnen dikteklassen 3 (N=15) en 4 (N=7), wat 
neerkomt op een wanddikte die groter is dan 13 mm. Dunwandig materiaal 
met een dikte tussen de 0 en 6 mm is geheel afwezig. Bij geen enkele 
scherf uit deze groep was de potopbouw te reconstrueren. Ter magering is 
grotendeels gebruik gemaakt van (grof) potgruis, (grof) steengruis of een 
combinatie hiervan (N=20), soms aangevuld met grindjes en, mogelijk, zand.
   Op basis van wanddikte, afwerking en baksel kan voor deze groep een 
datering in de midden bronstijd voorgesteld worden. Het is dan wel 
opvallend dat gebroken kwarts geheel ontbreekt als mageringsmateriaal. 
Belangrijker echter nog voor een datering in de midden-bronstijd is de 
associatie van deze aardewerkgroep met de drieschepige huisplattegrond, 
waarvan ook een 14C datering bekend is. Houtskool uit één van de 
dakdragende palen (put 7, S1) leverde een datering van 2935 ± 35 BP op (Poz 
– 19510), wat in kalenderjaren neerkomt op een datering tussen grofweg 
1250 en 1050 BC.27

Het aardewerk uit de tweede groep (N=271) bestaat uit 35 randen, 221 
wanden en 15 bodemscherven. Het materiaal is stratigrafisch gescheiden van 
de eerste groep aangetroffen, met name in de vondstlagen S5020 en S5025, 
de greppels van het akkersysteem en de twee waterkuilen in put 3 (S4 en S5). 
In tegenstelling tot het aardewerk van groep 1, dat grotendeels in 
dikteklassen 3 en 4 kan worden ingedeeld, heeft het grootste deel van 

26 Met dank aan dr. R. van Heeringen (RACM Amersfoort) voor zijn commentaren op het aarde-
werk

27 Calibratie met OxCal 3.10 leverde de volgende waarden op: 1220-1050 BC (68.2% probability) 
en 1270-1020 BC (95.4% probability)
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deze groep scherven (N=249) een dikte die tussen de 0,7 en 1,2 cm ligt 
(dikteklasse 2). Vijf scherven hebben een dikte onder de 6 mm en kunnen 
als dunwandig aardewerk bestempeld worden. Hoewel het beeld enigszins 
vertekend kan zijn door een zekere mate van verwering, lijkt het er toch op 
dat het grootste deel van het aardewerk relatief ruw was afgewerkt (86%, 
N=233). Een klein percentage (11%, N=30) is glad afgewerkt of gepolijst. 
Vijf scherven (2%) lijken besmeten te zijn geweest. Wat betreft magering is 
duidelijk dat potgruis domineert met 92% (N=248). In de overige gevallen 
was de magering niet determineerbaar (6%, N=16).
In negen gevallen kon de potopbouw (deels) gereconstrueerd worden. 
Hieronder domineren de gesloten vormen (N=8) en dan met name de 
gesloten vormen zonder hals (N=5). Er is één open vorm herkend van een 
kom of schaal.
Opvallend aan het aardewerk van deze groep is de hoge mate van versiering 
en dan met name wandversiering. Van de wandscherven is 43% versierd 
(N=96), bij de randscherven is dit 14% (N=5). De laatste groep bestaat uit 
twee golfranden en drie randen met vingertopindrukken op de rand. Onder 
de versierde wandscherven domineren nagelindrukken en vingertopindruk-
ken (88%, N=84), die in verschillende patronen aanwezig zijn, waaronder 
(meervoudig parallelle) horizontale en verticale lijnen. Onder de overige 
wandversieringen (N=12) domineren kamstreek- en groefversieringen (N=9). 
Eén wandscherf heeft een versiering bestaande uit een soort noppen. 
Wat betreft de datering van het aardewerk uit groep 2 beschikken we in de 
eerste plaats over een 14C datering uit een van de waterkuilen (put 3, spoor 
5). Verkoolde plantenresten leverden een datering 2160 ± 35 BP op (Poz-
19509).28

Op typochronologische gronden wijst een vergelijking met ijzertijd 
complexen beschreven in Van Heeringen op een datering in de laatste eeuw 
van de midden ijzertijd, de 3e eeuw voor Chr. Op punten als magering, het 
domineren van ruw afgewerkt aardewerk, het percentage versierd materiaal 
en de aard van de versiering toont het materiaal grote overeenkomsten met 
de complexen van Den Haag-Meer en Bos en Monster-Het Geestje (laag 1).29

Het materiaal dat bij de bouw van het congresgebouw en bij de opgraving 
op het Churchillplein verzameld is wordt door Van Heeringen ook in deze 
periode geplaatst.30

7.2 Steen en vuursteen

In totaal zijn er slechts 3 vuurstenen en 10 natuurstenen aangetroffen. Het 
materiaal is, op één stuk natuursteen uit een waterkuil na, verspreid over het 
terrein aangetroffen in de beide vondstlagen.

Het vuursteen omvat een afslag, een verbrand brok en een gebroken kei. 
De afslag is niet geretoucheerd en net als de andere stukken afkomstig van 
een rolkei. Het verbrande stuk is licht gepatineerd. Het derde stuk heeft een 
verkit zandlaagje op de buitenkant wat mogelijk restanten zijn van mortel. 
Dit zou betekenen dat het om een recent stuk gaat.

28 Calibratie met OxCal versie 3.10 leverde de volgende waarden op: Met 68.2% waarschijn-
lijkheid tussen 360 – 190 BC (34.1%) of 230 – 160 BC (34.1%); met 95.4% waarschijnlijkheid 
tussen 360 en 90 BC 

29 Vergelijk Van Heeringen, 1992, 258 (Fig. 46)
30 Van Heeringen, 1992, 260 (Fig. 47)
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Figuur 7.1  
Aardewerk uit de Late IJzertijd van 
het Statenhal terrein (met vondst-
nummers) (schaal 1:2)
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Het natuursteen bevat voornamelijk zandsteen, een fragment graniet en 
tefriet, waaronder drie werktuigen. Een maalsteenfragment van een typisch 
Duitse tefrietsoort, met een licht concaaf gebruikt vlak. Het tweede werktuig 
is een fragment van een platte zandsteenkei die aan één zijde slijtage sporen 
vertoont. Het laatste werktuig is eveneens een zandsteen die aan beide 
zijden slijtage sporen heeft. Voor deze laatste twee geldt dat op de gesleten 
delen een geelbruine verkleuring hebben, die mogelijk het gevolg is van het 
vermalen van geel-bruine oker.

7.3. Botanisch onderzoek

Vijf monsters uit de opgraving Den Haag-Statenhal zijn op het 
archeobotanisch laboratorium van de Faculteit der Archeologie, Universiteit 
Leiden, onderzocht.
Zij werden met kraanwater uitgezeefd. De fijnste maaswijdte was 0,25 mm. 
W.J. Kuijper zocht de residu’s uit en determineerde de aangetroffen zaden 
en vruchten.
De resultaten zijn weergegeven in bijgaande tabel. Hieruit blijkt dat het 
natte sediment uit de waterkuil (put 3, spoor 4) een hele reeks onverkoolde 
soorten bevat, die goed tot redelijk geconserveerd waren. Verkoolde resten 
zijn niet aangetroffen. De meeste planten zijn afkomstig van door de mens 
verstoorde grond. Dat kunnen zowel tuinen als erven zijn. Ook zijn er 
biezen en zeggen bij die van natte terreinen afkomstig zijn.
Uit de bovenste vondstlaag kwamen eveneens plantenresten tevoorschijn. 
Twee daarvan zijn verkoold: een kafrest (internodium) van meerrijïge 
bedekte gerst (Hordeum vulgare) en een melganzenvoet (Chenopodium

album). Twee andere zaden zijn onverkoold. 
De paalsporen bevatten geen zaden of vruchten. De zogenaamde venige laag 
bevatte ook geen botanische macroresten. 

Geconcludeerd mag worden dat de grondsporen op het terrein Den Haag-
Statenhal plantaardige macroresten bevatten, met als uitzondering de venige 
laag. Het ontbreken van resten in de paalsporen kan op toeval berusten. 
Als paalsporen niet tot in het grondwater reiken, zullen zij alleen verkoolde 
resten laten zien, en deze zijn nu eenmaal schaarser in de vroegere 
nederzettingen aanwezig geweest dan onverkoolde resten. De waterkuil 
leverde het verwachte spectrum aan zaden op. In andere waterkuilen op het 
terrein zullen waarschijnlijk ook resten van cultuurgewassen bewaard zijn 
gebleven. Tijdens een vervolgonderzoek in de omgeving van het onderzoeks-
gebied zullen zeker de vondstlaag en eventuele waterkuilen bemonsterd 
moeten worden. 
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Put 3 3 7 6 3
Vlak 2 2 2 1

Spoor 4 10 37 5020 5035
waterkuil paalspoor paalspoor Laat ijzertijd vondstlaag Laat ijzertijd vondstlaag 

vulling, segment 1,2 - 1,2 vak 1

vondstnr 177 106 173 121 153
volume onderzocht, liters 1 2 2 4 2

cultuurgewassen

Hordeum vulgare internodium - - - 1* -

kruiden

Anagallis arvensis - - - 4 -
Apiaceae 3 - - - -
Carex sp. 3 - - - -
Chenopodium album 12 - - 1* -
Eleocharis palustris 4 - - - -
Fallopia convolvulus 1 - - - -
Isolepis setacea 1 - - 1 -
Juncus sp. ++++ - - - -
Medicago sp./Melilotus sp. 1 - - - -
Persicaria lapathifolia 6 - - - -
Polygonum aviculare 1 - - - -
Ranunculus repens type 7 - - - -
Ranunculus sardous 1 - - - -
Raphanus raphanistrum hauwfr. 1 - - - -
Rumex sp. 1 - - - -
Schoenoplectus lacustris 2 - - - -
Sonchus asper 1 - - - -
Urtica dioica ++ - - - -
Urtica urens 1 - - - -

watervlo ephippium +++ - - - -

Bot + - + - -

* = verkoold

+ = enkele, ++ = enkele tientallen, ++++ = duizenden

7.4 Zoölogisch onderzoek

De opgraving heeft een grote hoeveelheid botfragmenten opgeleverd, zowel 
uit de vondstlagen als de grondsporen. Dit hoge aantal is het gevolg van de 
hoge fragmentatiegraad van het bot. Het merendeel van het bot is dan ook 
niet determineerbaar. Op basis van enkele kiezen is vastgesteld dat in zowel 
de midden bronstijd als de late ijzertijd rund en schaap/geit aanwezig zijn 
geweest in de nederzetting. De assemblage bevat twee mogelijk bewerkte 
(zoogdier) botten, waarvan de soort niet konden worden bepaald. Beide 
stukken vertonen aan het uiteinde mogelijke slijtage sporen. Als gevolg van 
de matige conservering van de botten is dit echter niet met zekerheid vast te 
stellen (tabel 7.2).

Tabel 7.1  
Resultaten botanisch onderzoek
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VNR put spoor beschrijving soort

12 1 5020 indet.

39 3 5035 indet.

41 3 5035 kies (2x) onderkaak rund - bos taurus

42 3 5035 tibia

43 3 5035 indet.

44 3 5035 indet.

45 3 5035 kies schaap/geit - Capra/Ovis

52 3 5035 indet.

54 3 5035 indet.

57 3 4 indet.

69 3 3 indet.

75 4 5035 indet.

76 4 5035 indet.

80 4 5020 indet.

82 4 5020 indet.

85 5 5040 indet.

88 1 5020 kies rund - bos taurus

92 1 5040 kies rund - bos taurus

97 4 3 indet.

98 3 16 indet.

122 6 5020 kies onderkaak rund - bos taurus

123 6 5020 indet.

124 3 1 indet.

125 3 3 kies schaap/geit - Capra/Ovis

126 3 3 kies bovenkaak rund - bos taurus

129 3 3 indet.

151 3 5035 pijpbeen mogelijk bewerkt

152 3 5035 indet.

160 3 5050 pijpbeen mogelijk bewerkt

161 3 4 kies (2x) bovenkaak rund - bos taurus

166 3 5 kies (2x) onderkaak schaap/geit - Capra/Ovis

166 3 5 kies onderkaak rund - bos taurus

167 3 5 indet.

168 6 11 indet.

170 6 11 indet.

171 7 35 indet.

174 7 5 indet.

183 7 12 tibia rund - bos taurus

184 7 13 indet.

8 Samenvatting en conclusies

In juni 2006 heeft Archol BV in opdracht van de gemeente Den Haag een 
IVO en beperkte DO uitgevoerd op het terrein van de voormalige Statenhal 
en Van Goghzaal aan de Eisenhowerlaan in Den Haag. Bij dit onderzoek 
zijn archeologische resten aangetroffen.

De onderzoekslocatie bevindt zich op de overgang van strandvlakte naar 
strandwal en bestaat uit Oud Duin afzettingen, waar Jong Duin afzettingen 
overheen zijn afgezet. Op de lagere delen van het terrein bevindt zich op de 
top van het Oud Duin een laag venig zand (S5035).

Tabel 7.2
Overzicht botresten
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De aangetroffen archeologische resten zijn aangetroffen in twee 
stratigrafisch gescheiden niveau’s, die twee bewoningsfasen vertegen-
woordigen. De bewoningsfasen worden door een zandpakket van elkaar 
gescheiden. Het vondstmateriaal van de jongste fase is op het hoger gelegen 
deel van het terrein aangetroffen in het licht- tot zeer humeuze zand, terwijl 
het in de lage delen in een venig zandpakket is gevonden. Het materiaal van 
de oudere fase is gevonden in een voornamelijk licht grijs bruin homogeen 
zand pakket.

Het jongste niveau bevindt zich op de top van het Oud Duin en bestaat uit 
een ‘cultuurlaag / akkerlaag’ waarin een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk 
uit de late ijzertijd is aangetroffen. 
Sporen geassocieerd met deze cultuurlaag bestaan uit ploegsporen, gemaakt 
met een keerploeg, een greppelsysteem, dat verband houdt met de indeling 
of ontwatering van akkers/weidegronden, en een tweetal waterkuilen. Het 
aangetroffen greppelsysteem is identiek aan het greppelsysteem dat in 1990 
is opgegraven aan het Churchillplein op een kleine 200 m ten NO van de 
onderzoekslocatie.
Nederzettingssporen uit deze fase ontbreken binnen het opgegraven areaal, 
maar deze kunnen zich zeer goed hoger op de strandwal in oostelijke 
richting bevinden. 

Het oudere niveau bestaat eveneens uit een ‘cultuurlaag’ met daarin 
aardewerk dat qua uiterlijk en technologie duidelijk verschilt van het 
late ijzertijd materiaal uit de jongere bewoningsfase. De datering van dit 
materiaal ligt in de midden-bronstijd B.
Uit deze bewoningsfase zijn wel duidelijke nederzettingssporen 
teruggevonden. Het gaat in dit geval om een NO-ZW geörienteerde 
concentratie paalkuilen waarin een drieschepige huisplattegrond herkend 
is. Op basis van de vorm en grootte van de plattegrond ligt de datering van 
deze plattegrond in de periode midden bronstijd B – late bronstijd. Binnen 
de plattegrond bevindt zich nog een groot aantal paalkuilen, waarvan de 
relatie met de structuur niet geheel duidelijk is, en een drietal voorraad-
/opslagkuilen met rechte wanden en platte bodem. De huisplattegrond 
lijkt gelegen te zijn op een kleine verhoging binnen de Oud Duin 
afzettingen. Dit blijkt onder andere uit de afwezigheid van de cultuurlaag 
(S5040) op deze locatie en uit het feit dat de natuurlijke ondergrond 
(S5050) in tegenstelling tot de andere delen van de onderzoekslocatie hier 
geöxideerd is. De overige nederzettingssporen, die met deze bewoningsfase 
geassocieerd kunnen worden, bestaan uit verspreide (paal)kuilen, een aantal 
stakenrijen en zones met eergetouwkrassen. 

9 Waardering en aanbevelingen

Waardering

Op grond van de bij het IVO en de DO behaalde resultaten, evenals 
de waarnemingen en opgravingen die gedaan zijn bij de bouw van het 
congresgebouw en op het Churchillplein, is het duidelijk dat het hier een 
veel grotere vindplaats betreft dan de kleine opgegraven arealen doen 
vermoeden. Hieronder zal een waardering gegeven worden van de in het 
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gebied aangetroffen archeologische resten en volgt een aanbeveling voor 
handelen op aangrenzende percelen, mocht hier een verstoring van de 
ondergrond plaatsvinden. De waardering wordt gegeven op basis van drie 
waardecategorieën: beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit 
(conform KNA versie 2.2, voorjaar 2005). Per categorie zijn criteria 
geformuleerd die telkens een score van 0 tot en met 3 kunnen krijgen. De 
hoogte van de totale score bepaalt of een vindplaats behoudenswaardig is of 
niet. Tevens wordt aangegeven wat de representativiteit is van de vindplaats: 
klein, gemiddeld, groot of zeer groot. De totale waardering zal gebruikt 
worden in de aanbeveling voor verder handelen op de onderzoekslocatie.

In de onderstaande tabel wordt de waardering van de verschillende criteria 
beknopt aangegeven. Daarna volgt een onderbouwing van de waardering.

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving Schoonheid n.v.t

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2 5

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3 9

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit Groot 

Beleving

We kunnen bij de vindplaats Den Haag – Statenhal/Van Goghzaal niet van 
een zichtbaar monument spreken. De criteria schoonheid en herinnerings-
waarde kunnen daarom niet gewaardeerd worden.

Fysieke kwaliteit: 

De vindplaats scoort gemiddeld tot hoog op het criterium gaafheid. Hoewel 
de archeologische lagen oorspronkelijk afgedekt waren met een pakket 
Jong Duinzand, is het mogelijk dat de bouw- en sloopwerkzaamheden een 
verstoring van de archeologische resten veroorzaakt hebben. Dit geldt dan 
overigens wel alleen voor jongere bewoningsfase. We mogen er vanuit gaan 
dat als er sporen uit de oudere bewoningsfase aanwezig zijn, deze zich op 
een dieper niveau in het Oud Duin bevinden en nog geheel intact zijn. 
Het criterium conservering scoort hoog. Er zijn twee cultuurlagen en 
geassocieerde grondsporen aanwezig. Vondstmateriaal, m.n. aardewerk, 
maar ook wat bot, is in aanzienlijke hoeveelheden aanwezig. Het 
vondstmateriaal dateert met name uit de late ijzertijd. De fysieke kwaliteit 
van de vindplaats is hoog en de vindplaats is daarom alleen al op dit punt 
behoudenswaardig.

Inhoudelijke kwaliteit

Het staat vast dat de gemeente Den Haag niet bepaald arm is aan 
vindplaatsen uit de ijzertijd. Vindplaatsen uit de midden-bronstijd 
zijn echter zeldzaam. De vindplaats Statenhal krijgt daarom een 
hoge waardering op het criterium zeldzaamheid. Het feit dat in beide 
bewoningsfasen een cultuurlaag geassocieerd is met grondsporen is op 
zich al bijzonder. Wat betreft de aard van de aangetroffen grondsporen 
is met name de aanwezigheid van een huisplattegrond uit de oudere 
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bewoningsfase, die uit de midden bronstijd dateert zeer zeldzaam.
De informatiewaarde van de vindplaats krijgt eveneens een hoge 
waardering. De vindplaats heeft de potentie een wat gedetailleerder beeld 
te geven van de inrichting en het gebruik van het landschap in de late 
ijzertijd. Zeker in combinatie met de eerder op het terrein en in de directe 
omgeving uitgevoerde onderzoeken (Congresgebouw / Churchillplein). Ook 
de informatiewaarde van de oudere bewoningsfase is hoog. Gezien de grote 
zeldzaamheid van vergelijkbare sites met huisplattegronden, hekwerken 
e.d. in de directe omgeving, biedt de vindplaats goede mogelijkheden meer 
inzicht te krijgen in de aard en geschiedenis van de bewoning van het 
kustgebied voorafgaand aan de midden ijzertijd.                                            
            
De ensemblewaarde van de vindplaats krijgt tenslotte ook een hoge 
waardering. De vindplaats Statenhal vormt een goede aanvulling op reeds 
bekende vindplaatsen uit de omgeving waar greppelsystemen van akkers 
zijn gevonden. De informatie van deze verschillende vindplaatsen geeft een 
goed beeld van akkersystemen die in de midden- en late ijzertijd in gebruik 
waren. Over de aard en locatie van de bijbehorende nederzettingen is nog 
maar nauwelijks iets bekend. Vermoedelijk moeten deze op de hogere 
delen van de strandwal(len) gezocht worden. Met betrekking tot de oudere 
bewoningsfase is het door een gebrek aan vergelijkbare sites moeilijk de 
ensemblewaarde hiervan te waarderen. 

Ook op basis van inhoudelijke kwaliteit is de vindplaats dus behoudenswaar-
dig.
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Op basis van de hier gepresenteerde onderzoeksgegevens en de hoge 
waardering die de vindplaats krijgt, wordt aanbevolen zorgvuldig om te 
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werkzaamheden in dit gebied wordt aangeraden deze goed archeologisch 
te begeleiden. Hierbij dient specifiek aandacht besteed te worden – bij 
voorkeur door grotere vlakken open te leggen – aan de inrichting en 
grootte van de akkerpercelen uit de late ijzertijd en aan de aanwezigheid 
van eventuele nederzettingssporen uit deze periode en hun relatie tot het 
akkersysteem.
Ten tweede zal uitgebreid aandacht besteed moeten worden aan de 
eventuele aanwezigheid van bewoningssporen uit de midden bronstijd. Ook 
hierbij zal het onontbeerlijk zijn grotere vlakken aan te leggen om zo een 
goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van bewoning uit deze fase. 
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