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Samenvatting    9

Samenvatting

Archol bv heeft in samenwerking met RAAP Archeologisch Adviesbureau bv in 2010 

en 2011 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Nieuw Valkenburg te 

Valkenburg (gemeente Katwijk) in opdracht van het Projectbureau Locatie Valkenburg. 

Het plangebied zal de komende jaren worden ontwikkeld tot een hoogwaardig 

woongebied. Uit vooronderzoek is gebleken dat in het gebied een grote kans is op het 

aantreffen van waardevolle archeologische resten. Aangezien de planontwikkeling en 

de hiermee gepaard gaande bodemingrepen bedreigend kunnen zijn voor de mogelijk 

aanwezige archeologische waarden, heeft het bevoegd gezag (gemeente Katwijk) 

besloten dat een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-p) 

noodzakelijk is. In de laatste fase van het proefsleuvenonderzoek is een kortdurende 

Archeologische Begeleiding van de ruiming van ongesprongen munitie uitgevoerd. 

Doel van beide onderzoeken was het opsporen en waarderen van archeologische 

vindplaatsen. 

Het archeologisch onderzoek heeft betrekking op het centrale en oostelijke deel van 

het plangebied: het Kerngebied van het stedenbouwkundig plan. Het Kerngebied heeft 

een omvang ca. 283 ha. en ligt voor het grootste deel binnen de grenzen van Marine 

Vliegkamp Valkenburg. Het bestaat uit landings- en taxibanen, grasland en een strook 

met hangars en gebouwen in het noordwesten. Een klein deel ligt ten noordoosten van 

het vliegveld en strekt zich uit tot aan de provinciale weg N206. Dit deel bestaat uit 

weilanden en enkele bedrijfsgebouwen. 

Het proefsleuvenonderzoek heeft belangrijke nieuwe informatie opgeleverd over de 

paleogeografische ontwikkelingen en de bewoningsgeschiedenis van het Kerngebied. 

In totaal zijn 21 vindplaatsen aangetroffen die verband houden met het nabijgelegen 

Romeinse fort en kampdorp  van Valkenburg .

De landschappelijke ontwikkelingen in het plangebied Nieuw Valkenburg
Het paleogeografisch onderzoek heeft zich vooral gericht op een gedetailleerder beeld 

van het verlandend estuarium in het onderzoeksgebied. Er zijn binnen dit gebied 

geen aanwijzingen gevonden voor strandwallen, oude duinen of – met duinzand – 

overstoven delen.

In de verlandingsperiode van het estuarium is sprake geweest van verschillende afzet-

tingsmilieus. De verschillende milieus hebben geleid tot de vorming van verschillende 

stratigrafisch gescheiden landschappen: een estuarien landschap, een kwelder- en 

krekenlandschap en een landschap dat is gevormd door overstromingen vanuit de Rijn. 

Het estuarien landschap is vanaf ca. 3000 voor Chr. gevormd in een inter- of sub-

getijdenmilieu, waarin het oppervlak continu onder water lag of dagelijks werd 

overstroomd. Een laklaag in de top van de estuariene afzettingen duidt op een 

stilstandfase in de sedimentatie. Pas vanaf de late bronstijd kwam het gebied boven 

gemiddeld hoog water te liggen. Sommige delen van het gebied hadden vermoedelijk 

een broekbosachtige vegetatie in de laatste verlandingsfase van het estuarium. In 

andere, nattere delen overheerste toen riet. Binnen het verlandend estuarium moet 

sprake zijn geweest van een vertakt geulensysteem; dit kon in het veld echter niet door 

waarnemingen worden bevestigd. 

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

kwelder- en krekenlandschap. Vooral in het centrale deel van het Kerngebied was 

sprake van een goed ontwikkelde geulenstelsel, waarlangs zich zandige oevers hebben 

gevormd. Het geulenstelsel heeft een min of meer noord-zuid oriëntatie en buigt in het 

noorden iets oostelijk af. Buiten de kwelderoevers bevinden zich komafzettingen.
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Opvallend is de aanwezigheid van een dubbele laklaag in vrijwel het gehele onder-

zoeksgebied. De laklaag is gevormd in een periode van verminderde of afwezige 

sedimentatie tussen ongeveer 1000 - 800 v.Chr. Dit proces lijkt min of meer samen te 

vallen met de oudste bewoning van het kwelder- en krekenlandschap in de periode late 

bronstijd-vroege ijzertijd. 

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

met een grotere aanvoer van sediment. De grotere laterale, spreiding van zandige 

sedimenten duidt op grotere stroomsnelheden en grotere aanvoer van zandig 

materiaal. Het zandige pakket lijkt als een deken over het prehistorische kwelderland-

schap heen te liggen (getijden-deklandschap).

In het oostelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied zijn in het dekpakket 

nauwelijks morfologische verschillen aan te wijzen. Alleen in het noordoosten is een 

geulenstelsel van een beperkte omvang aangetroffen. Opvallend is dat buiten dit 

geulenstelsel geen concrete aanwijzingen zijn voor een door smalle geulen versneden 

Romeins landschap, zoals bij onderzoeken in de aangrenzende limes-zone van 

Valkenburg wel is aangetroffen. 

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

afzettingen ingesneden tot in het onderliggende estuariene afzettingen. Mogelijk is 

hier sprake geweest van een reactivering van een oudere kweldergeul. Vermoedelijk is 

vanuit deze dekgeul (een deel van) het sediment over het kwelderlandschap afgezet. 

De geul wordt in noordwestelijke richting, zeewaarts, duidelijk breder. Dit duidt op een 

aanvoer vanuit een binnendelta of een zeearm en dus op een grotere mariene invloed. 

Langs de oostelijke rand van de geul is een brede oeverachtige zone met zandige 

dekafzettingen aangetroffen. De westelijke geulrand was tijdens het proefsleuvenon-

derzoek niet goed in kaart te brengen, maar er zijn aanwijzingen voor een vergelijkbare 

bodemopbouw. Vegetatieniveaus in het dekpakket duiden op verschillende 

afzettingsfasen (tijdens verschillende overstromingen). 

Dateringen van AMS-monsters en vondstmateriaal uit verschillende vegetatiehorizon-

ten en geulvullingen in de dekafzettingen wijzen op een complexe vormingsgeschie-

denis van het deklandschap. Het deklandschap lijkt in het centrale en oostelijke deel 

van het onderzoeksgebied vanaf de late ijzertijd en Romeinse tijd te zijn ontstaan. 

De westelijke dekgeul en zandige oever lijken van oudere datum. AMS-dateringen 

wijzen op het inactief raken van de dekgeul in de eerste helft van de ijzertijd (800 – 

400 v.Chr.), dus dicht op de eindfase van het centrale krekenstelsel (1000-800 v.Chr.). 

Dit betekent dat het deklandschap hier in korte tijd is ontstaan. Opvallend zijn ook 

de aanwijzingen voor menselijke activiteiten op de zandige oeverzone, al vanaf de 

vroege ijzertijd. Hieruit blijkt dat een overlap is met het menselijke gebruik van het 

centrale kwelderlandschap (late bronstijd-vroege ijzertijd). Blijkbaar lagen de centrale 

kwelderoevers hoog genoeg en werden zij niet bedreigd door de grootschalige 

overstromingen van de vroege ijzertijd. Pas in de late ijzertijd of Romeinse tijd raakt 

het kwelderlandschap volledig overstroomd en bedekt met afzettingen.

Bewoning van het kwelderlandschap in de late bronstijd en ijzertijd
De vroegste sporen van menselijke bewoning uit het proefsleuvenonderzoek zijn 

gerelateerd aan het kwelderlandschap. Het estuarien landschap was waarschijnlijk 

altijd, ook in de eindfase, te nat voor bewoning. Betreding kan hier wel hebben 

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

Het kwelder- en krekenlandschap heeft sporen en vondsten uit de late bronstijd 

en ijzertijd opgeleverd. De meeste zijn aangetroffen op de oevers van het centrale 

krekenstelsel. 
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In het noorden en centrum is de dichtheid aan sporen en vondsten het grootst. 

Naast het reeds bekende mogelijke boerenerf uit het Onderzoeksgebied 

Grondverbeteringsinstallatie Hoogheemraadschap Rijnland (GHHR-gebied vindplaats 

1, onderzocht in 2009), heeft het onderhavige onderzoek aanwijzingen voor drie 

andere boerenerven opgeleverd. 

In het noorden van het kwelderlandschap is een erf met bijgebouwen en akkers 

aangesneden (vindplaats 1). In het centrale deel van kwelderlandschap (vindplaats 2) 

lijken de oevers en waarschijnlijk ook de komgebieden vooral agrarisch gebruikt te zijn 

(akkers, weidegebied, graanopslag). Op twee locaties zijn aanwijzingen voor bewoning 

aangetroffen. Daarbij is in een geval een klein deel van een boerderijplattegrond 

aangesneden (type onbekend). Een bijzondere vondst is een dubbele palenrij direct 

langs een kreek in het komgebied. Het lijkt te gaan om de resten van een steiger. 

In het zuiden van het kwelderlandschap zijn weinig archeologische resten 

aangetroffen. Sporen op twee locaties (vindplaats 3) lijken deel uit te maken van de 

periferie van een nederzettingsterrein of een agrarische zone. 

Ook de na de oudste bewoningsfase (late bronstijd- vroege ijzertijd) is het kwelder-

landschap bewoond, al lijkt er eerst sprake van een onderbreking. Op vindplaatsen 1 en 

2 zijn geen eenduidige aanwijzingen voor bewoning in de midden-ijzertijd. Vindplaats 

1 kent een tweede bewoningsfase in de late ijzertijd. Het is niet aannemelijk dat deze 

bewoningsfase doorloopt tot in de Romeinse tijd. Er zijn weliswaar enkele fragmenten 

importaardewerk uit de Romeinse tijd vertegenwoordigd, maar het lijkt hier om 

‘intrusie’ te gaan. Al met al zijn de aanwijzingen voor bewoning in de Romeinse tijd 

gering.

Op vindplaats 2 lijkt het gebruik na de vroege ijzertijd in grote lijnen te zijn gestopt. 

In de late ijzertijd is het kwelderlandschap ter plaatse waarschijnlijk afgedekt met 

dekafzettingen. Hierin zijn aanwijzingen voor extensief agrarisch gebruik (greppels en 

losse scherven) aangetroffen. Vindplaats 3 heeft slechts weinig diagnostische vondsten 

opgeleverd. Deze wijzen op een gebruik van de vindplaats in de late ijzertijd en/of 

Romeinse tijd.

Ten oosten van het intensief gebruikte centrale kwelderlandschap zijn enkele 

geïsoleerde sporen- en vondstenconcentraties ontdekt. In verlandingsafzettingen van 

een geul zijn kleine concentraties aardewerk uit de late ijzertijd gevonden, waarvan de 

bron onbekend is (vindplaats 18). In de kwelderkom zijn twee plekken met onverbrand 

leem aangetroffen (vindplaats 19). Deze plekken, die enkele meters in doorsnede zijn, 

stammen uit de Romeinse tijd. Het leem lijkt door mensen gedumpt te zijn, maar 

het is onbekend met welk doel. Misschien vertegenwoordigen de leemplekken een 

incidentele handeling, zoals de grondstofbereiding voor keramische productie.

Waarschijnlijk was in het kwelderlandschap gedurende de late bronstijd en ijzertijd 

sprake van gemengde landbouw. Belangrijke aanwijzingen voor akkerbouw zijn de 

ploegsporen en graanschuurtjes van vindplaats 1. De scans van pollenmonsters uit de 

verlandingsafzettingen van een nabijgelegen geul leverde onder meer pollenkorrels op 

van het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type).

Het belang van veeteelt blijkt uit de zones met hoefindrukken op vindplaats 2 en uit 

de relatief grote hoeveelheid botmateriaal op het boerenerf van vindplaats 1. Binnen 

het botmateriaal is rund dominant, gevolgd door varken en schaap/geit en in mindere 

mate paard. Verder is de aanwezigheid van wilde dieren binnen het soortenspectrum 

opvallend. Dit lijkt te wijzen op een (deels) vroege datering van het botcomplex 

(bronstijd?). 
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De vondst van enkele fragmenten van een zogenaamd zoutgootje uit de vroege of 

begin midden-ijzertijd is mogelijk een bewijs voor zouthandel met meer aan de kust 

gelegen nederzettingen. Het is ook niet uitgesloten dat de bewoners van het onder-

zoeksgebied zelf zich bezig hielden met zoutwinning. De kust lag immers niet ver weg. 

Bewoning van het westelijk deklandschap in de ijzertijd en de Romeinse tijd
Langs de oostelijke rand van de dekgeul bevindt zich een brede oeverzone, waarop een 

noord-zuid georiënteerde reeks van boerenerven ligt (vindplaats 5). In de proefsleuven 

zijn zes locaties met paalsporen, kuilen en greppels aangetroffen die elk vermoedelijk 

een huisplaats vertegenwoordigen. Op drie van deze locaties zijn daadwerkelijk 

delen van (mogelijke) wandgreppelhuizen blootgelegd die alle ongeveer NO-ZW 

georiënteerd lijken te zijn. Op alle zes locaties zijn ook veel kuilen aangetroffen, die 

vermoedelijk verband houden met activiteiten rondom de huizen. Aan de oostzijde 

en de westzijde van de huisplaatsen zijn de flank van de oever ingericht met 

greppelsystemen. Verder zijn enkele oost-west georiënteerde greppels mogelijk een 

aanwijzing voor een opdeling van de nederzetting in huiskavels. Ten westen van de 

vindplaats komen in de geulzone nog sporadisch vondsten en sporen voor. Wellicht zijn 

deze lager gelegen nattere delen alleen extensief benut, bijvoorbeeld als weidegrond.

 In zuidelijke richting sluit vindplaats 5 aan op de in 2009 onderzochte vindplaats 1 van 

het GHHR-gebied uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Verder naar het zuidwesten zijn op 

dezelfde oever delen van twee andere huisplaatsen aangetroffen (vindplaats 6). 

Aan de westzijde van de geul is waarschijnlijk ook een zandige oeverzone aanwezig. 

Hoewel deze zone tijdens het proefsleuvenonderzoek niet goed in kaart was te 

brengen, is het aannemelijk dat ook hier een lint van huisplaatsen ligt. Op de enige 

locatie die hier beschikbaar was voor proefsleuvenonderzoek, is namelijk de randzone 

van een nederzetting aangesneden (vindplaats 4).

Ten oosten van vindplaats 5 bevindt zich het wat lager gelegen deklandschap. Hier zijn 

enkele korte greppels gevonden die niet deel uit lijken te maken van een grootschalig 

perceleringssysteem. Een 100 m lange, relatief forse greppel uit de midden-ijzertijd 

springt eruit en is als aparte vindplaats gedefinieerd (vindplaats 10). 

De dekafzettingen ter plaatse van vindplaatsen 4 en 5 bevatten twee archeologische 

niveaus: in de top van de dekafzettingen en in een laklaag op een dieper niveau binnen 

het dekpakket. 

Het oudste (diepste) niveau lijkt op basis van aardewerk uit de midden- en late ijzertijd 

te dateren. Het jongste archeologische niveau hoort op grond van het aardewerk thuis 

in de late ijzertijd/Romeinse tijd. 14C-analyse bevestigt deze dateringen weliswaar, 

maar wijst ook op menselijke activiteiten in de vroege ijzertijd. Een dergelijke 

tijdsdiepte in het gebruik van het westelijke deklandschap is ook geconstateerd bij 

vindplaats GHHR-1. Uit de vroege dateringen blijkt tevens dat het (oudere) centrale 

kwelderlandschap nog in gebruik was, toen de zandige dekafzettingen voor het eerst 

zijn betreden. 

Het onderzoek heeft geen gegevens over de akkerbouw opgeleverd voor de periode 

ijzertijd-Romeinse tijd. Zo ontbreken bijvoorbeeld aanwijzingen voor akkers. Dit beeld 

kan echter vertekend zijn door de slechtere gaafheid van het deklandschap. Over de 

veeteelt verschaft het onderzoek meer informatie. Uit het botonderzoek blijkt dat 

rund dominant was, gevolgd door schaap/geit, paard en varken. Opvallend daarbij 

is het relatief hoge percentage schaap/geit. Mogelijk wijst dit op het belang van de 

lokale wolproductie. Twee bodemscherven met gaten hangen mogelijk samen met de 

zuivelproductie (in het bijzonder kaas).
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Van belang is dat de bewoning in het westelijke deklandschap doorloopt tot in de 

Romeinse tijd. Dit betekent dat de hier gevestigde lokale groepen in contact stonden 

met en beïnvloed werden door de Romeinse soldaten bij Valkenburg. Een aanwijzing 

hiervoor is te vinden in het botmateriaal: snij- en haksporen wijzen op het naast 

elkaar voorkomen van inheemse en Romeinse slachtmethoden. Wellicht houdt ook de 

toename van pathologieën bij runderen - slijtagesporen kenmerkend voor een gebruik 

als trek- of lastdier - verband met de Romeinse militaire aanwezigheid. De toename in 

de pathologieën lijkt te wijzen op een intensivering van de landbouw. Het ligt voor de 

hand dat de stationering van soldaten in de Romeinse limes-zone tot een toenemende 

vraag naar agrarische producten leidde onder de lokale, inheemse bevolking.

De Romeinse limes-zone 
In het oosten van het onderzoeksgebied zijn drie vindplaatsen direct te relateren zijn 

aan de limes-zone op de zuidoever van de Oude Rijn.

Vindplaats 7 bestaat uit het westelijke vervolg van de reeds bekende vicus oftewel 

de burgerlijke nederzetting 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). Ook in het uiterste noorden, waar het 

deklandschap sterk verstoord is, duiden de resten van een zwaar gefundeerd gebouw 

op Romeinse burgerlijke of militaire gebouwen (vindplaats 21). Munten op de bodem 

van deze paalsporen plaatsen het gebouw in het laatste kwart van de 2e of de 3e eeuw 

n.Chr. 

Vindplaats 7 grenst in het oosten aan de opgraving van de vicus Marktveld. Het 

vondstmateriaal dateert de vindplaats grotendeels in de 1e en 2e eeuw n.Chr. Twee 

vondstconcentraties maken duidelijk dat de eerste activiteiten al in het midden van 

de 1e eeuw plaatsvonden, toen de aangrenzende burgerlijke nederzetting zich nog 

kenmerkte door een militair karakter. Er lijken geen gebouwen uit die vroege fase 

aanwezig te zijn; wel staaksporen die mogelijk wijzen op een percelering door middel 

van hekwerk. 

Het vondstmateriaal bevat geen eenduidige aanwijzing voor activiteiten in de periode 

voorafgaand aan de stichting van het Valkenburgse castellum. In het zuiden van 

vindplaats 7 is weliswaar een zilveren denarius uit 48 v.Chr. gevonden, maar dergelijke 

munten kenden nu eenmaal een lange circulatietijd vanwege hun hoge zilvergehalte.

Een dam/wegconstructie, resten van een boerderij en een vondstrijke greppel - alle 

gelegen in het centrale en noordelijke deel van vindplaats 7 - vertegenwoordigen de 

2e-eeuwse gebruiksfase. Ook het merendeel van de aardewerkcomplexen uit deze 

fase is afkomstig van (of nabij) deze elementen. Hier moet dan ook de kern van het 

westelijke deel van de vicus Marktveld liggen. 

De vondstrijke greppel begrenst de zone met de hoogste dichtheid aan sporen en 

vondsten in het westen. Mogelijk betreft het hier de tegenhanger van de parallelle 

greppel die de boerderijencluster op het Marktveld aan de oostzijde begrensde. 

In het noordoosten van vindplaats 7 ligt een beschoeid wallichaam dat vermoedelijk 

als dam heeft gediend. Het wallichaam ligt namelijk dwars op een geul; mogelijk lag 

er oorspronkelijk een wegdek bovenop die beide geuloevers moest verbinden. Omdat 

de oriëntatie overeenkomt met die van de bekende limes-weg aan de oostzijde van 

Marktveld, zou het dan om een secundaire, meer landinwaarts gelegen limes-weg 

kunnen gaan. Een andere mogelijkheid is dat de dam alleen als noordwestelijke 

toegang tot de nederzetting Marktveld heeft gediend.

Het onderzoek verschaft aanvullende informatie over de veestapel van de nederzetting 

Marktveld. Rund is de dominante soort, gevolgd door schaap/geit en in minder mate 
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varken. Paard en hond zijn ook vastgesteld. Verder zijn er aanwijzingen voor jacht en 

visserij. Onder de wilde soorten komen edelhert en vos voor. Verder zijn relatief veel 

resten van eendachtigen en vooral vissen aangetroffen. De soortensamenstelling lijkt 

vergelijkbaar met die van de geassocieerde nederzetting Marktveld. 

Het gebied ten noorden en westen van vindplaats 7 herbergt beduidend minder 

sporen en vondsten. Deze delen zijn samengevoegd onder vindplaats 8  en zijn te 

beschouwen als de periferie van de burgerlijke nederzettingen Marktveld en Veldzicht. 

Dit perifere gebied lijkt vooral ingericht te zijn met greppels. Op enkele plaatsen zijn 

vegetatiehorizonten aangesneden met Romeins vondstmateriaal; soms in combinatie 

met enkele, moeilijk te duiden grondsporen. 

In het zuidoosten liggen een spitsgracht en een zwaar gefundeerd gebouw. Het 

gebouw uit het midden van de 1e eeuw n.Chr. heeft waarschijnlijk een militaire functie 

gehad. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een wachttoren. De spitsgracht lijkt 

op basis van een 14C-datering in de 1e eeuw of het begin van de 2e eeuw thuis te 

horen en heeft vermoedelijk ook een militaire achtergrond. Uitgaande van de deels 

overlappende dateringen is het niet uitgesloten dat gracht en gebouw bij elkaar 

horen. Het zou hier dan om de resten van een militaire versterking kunnen gaan ter 

beveiliging van castellum en vicus tegen invallen vanuit het achterland het achterland. 

Spitsgracht en gebouw hoeven evenwel niet gelijktijdig te zijn. De spitsgracht kan 

bijvoorbeeld ook het restant van een oefen- of marskamp zijn geweest. 

Bijzonder is verder een meervoudige standgreppel in het noorden van vindplaats 8. Het 

greppelsysteem was over een lengte van ca. 135 m te volgen en bleek uit drie tot vier 

standgreppels te bestaan. Op grond van een 14C-datering en de chronostratigrafische 

positie is het greppelsysteem vooralsnog in de midden-ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd 

te plaatsen. De exacte functie van het greppelsysteem is onbekend. 

Het achterland in de Romeinse tijd
Ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd het achterland door lokale 

groepen bewoond. Aanwijzingen voor nederzettingen van lokale boeren zijn 

aangetroffen in het westelijke deklandschap op vindplaatsen 4, 5 en 6, en mogelijk ook 

in het zuiden van het kwelderlandschap (vindplaats 3). Ook vindplaats 11 die dichter bij 

de limes-zone ligt, kan de locatie van een lokale boerennederzetting vertegenwoordi-

gen. 

Omdat de genoemde vindplaatsen niet veel Romeins importmateriaal hebben 

opgeleverd, lijkt de inheemse bewoning al in de 1e eeuw n.Chr. te zijn geëindigd. 

Toch is het is aannemelijk dat de lokale groepen ook toen al beïnvloed zijn door de 

Romeinse militaire aanwezigheid. Dit blijkt uit de voornoemde voorbeelden van 

Romeinse slachtmethoden en aanwijzingen voor intensivering van de landbouw 

(vindplaats 4 en 5).

Er zijn aanwijzingen dat de Romeinen ook zelf actief zijn geweest in het achterland. 

In het noorden is een greppelsysteem (vindplaats 20) met Romeins importaardewerk 

aangetroffen dat dezelfde oriëntatie vertoont als de greppels op het Marktveld. Er lijkt 

sprake te zijn van een grootschalige en systematische indeling van het deklandschap. 

Wellicht strekt deze grootschalige inrichting zich uit tot in het centrale deel van het 

onderzoeksgebied. In de zone van het greppelsysteem zijn nauwelijks andersoortige, 

gelijktijdige sporen aangetroffen. Ook het aantal Romeinse vondsten is beperkt. Al 

deze kenmerken wijzen op een extensief gebruikt buitengebied dat op grote schaal 

is verkaveld. Gezien de overeenkomst in oriëntatie met de greppels van Marktveld, 

is het aannemelijk dat een dergelijke grootschalige landinrichting vanuit de vicus is 

georganiseerd.
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In het noorden is een vindplaats met een mogelijk militaire functie gevonden. 

Vindplaats 9 bestaat uit een bundel van vier parallelle greppels of grachten, 

waartussen of waarlangs waarschijnlijk een of meer plaggenwallen hebben gelegen. 

Op stratigrafische gronden en op basis van het in de grachtvullingen aanwezige 

vondstmateriaal is een Romeinse ouderdom aannemelijk. Het is de vraag of het 

greppelsysteem onderdeel vormt van een militaire, defensieve structuur. De forse 

afmetingen van de greppels, de steile insteek en de plaggenwallen in combinatie 

met de hoogstwaarschijnlijk Romeinse ouderdom lijken hier wel op te wijzen. De 

exacte functie van de lineaire structuur blijft dan nog wel lastig te duiden. Hoewel de 

greppels – onder meer vanwege vervuilde terreindelen - niet volledig gevolgd konden 

worden, lijken we niet te maken te hebben met een omgrachting. In de nabijgelegen 

proefsleuven zijn namelijk geen tegenhangers gevonden. 

Twee begravingen van (bijna) complete paardenskeletten in het centrale deel van het 

onderzoeksgebied Kerngebied hebben mogelijk eveneens een Romeinse, militaire 

achtergrond. Hoewel beide geen vondstmateriaal hebben opgeleverd, duidt de kleur 

van de botresten op oude begravingen. Paardbegravingen zijn in zijn algemeenheid 

vooral bekend uit de Romeinse tijd. Bovendien past de grootte van beide paarden 

goed binnen de bekende variatie van paarden uit Romeinse militaire nederzettingen in 

Nederland.

Bewoning en gebruik in de middeleeuwen en nieuwe tijd
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 bevolkings-

toename als gevolg van een natuurlijke bevolkingsgroei enerzijds en immigratie vanuit 

omliggende gebieden anderzijds.

Ook binnen het Kerngebied zijn sporen uit de vroege middeleeuwen aangetroffen.

De sporen concentreren zich in het noordoosten van het onderzoeksgebied (vindplaats 

13).Hier bevinden zich enkele paalsporen, een kuil en strooivondsten die wijzen op 

de randzone van een nederzetting. De kern van deze nederzetting moet in zuidelijke 

en westelijke richting worden gezocht. Hier bevindt zich een volkstuinencomplex 

dat niet toegankelijk was voor onderzoek. Het aardewerk plaats de bewoning van de 

nederzetting grofweg in de periode 8e - 10e eeuw, waarbij een vroegere aanvang van 

de bewoning in de 7e eeuw en een doorloop tot in de 11e eeuw niet zijn uit te sluiten.

Nabij de nederzettingsresten zijn twee parallelle greppels aangetroffen die als 

bermsloten van een weg zijn geïnterpreteerd. Wat verderaf ligt een derde, ‘losse’ 

greppel. Op grond van 14C-dateringen van de greppels ligt de oorsprong van de 

bewoning mogelijk zelfs in het begin van de vroege middeleeuwen (5e of 6e eeuw). 

Daarmee is vindplaats 13 mogelijk een van de vroegste middeleeuwse nederzettings-

terreinen in de regio. 

Ten westen van vindplaats 13 liggen twee greppelsystemen die stratigrafisch te 

koppelen zijn aan de top van het deklandschap (vindplaats 16). Het ene systeem 

bestaat uit een rechthoekig omgreppelde ruimte van 42 x 16 m; het andere systeem 

(direct ten oosten hiervan) bestaat een bundel greppels, die in het zuiden overgaat in 

een T-splitsing. Een 14C-datering van een van de greppels lijkt op een vroege datering 

te wijzen (vroege ijzertijd). Vermoedelijk is hier echter ‘intrusief’ materiaal gedateerd. 

De greppels doorsnijden namelijk een midden-Romeinse vondstlaag. Een datering in 

de laat-Romeinse tijd of middeleeuwen ligt dan ook meer voor de hand. Dit betekent 

dat het greppelsysteem mogelijk gelijktijdig is met de greppels van aangrenzende 

vindplaats 13.
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Ca. 200 m ten zuidoosten van de vroegmiddeleeuwse nederzetting ligt vindplaats 17. 

Op deze vindplaats zijn de resten van een hoeve aangesneden, die bij de hofstede 

Torenvliet behoorde. Tot in het midden van de 20e eeuw heeft hier nog een hoeve 

gestaan die waarschijnlijk in de 18e eeuw is gebouwd. Vermoedelijk heeft de boerderij 

een voorloper gehad in de 16e en 17e eeuw. Dit blijkt niet alleen uit de datering van 

het aangetroffen vondstmateriaal. Op een historische kaart uit 1544 is op deze locatie 

namelijk al een structuur afgebeeld. 

Mogelijk is bewoning van de vindplaats zelfs terug te voeren tot de late middeleeuwen 

(rond 1400). Op vindplaats 17 zijn namelijk twee kloostermoppen uit de 14e of 15e eeuw 

gevonden. Ter hoogte van de vindplaats zijn eveneens enkele scherven uit de tweede 

helft van de 14e en/of de eerste helft van de 15e eeuw aangetroffen. De bewijzen voor 

deze bewoningsfase zijn echter wel mager. 

 

De vroeg- en laatmiddeleeuwse nederzettingen liggen in het uiterste oosten van 

het onderzoeksgebied, tegen de oevers van de Oude Rijn. Het is bekend dat deze 

relatief hooggelegen zone altijd geschikt is geweest voor bewoning en beakkering. 

Dit geldt niet voor het lage gebied tussen de oevers van de Oude Rijn en de zuidelijke 

strandwallen. Het gebied was lange tijd te nat voor bewoning en beakkering. De 

vele veld- en broek-toponiemen op de historische kaarten duiden hier op een drassig 

komgebied. Over het algemeen zijn voor de ontginning van het komgebied in de regio 

twee belangrijke perioden te onderscheiden: allereerst de ontginningsfase van 1000 die 

samenhangt met de 12e-eeuwse afdamming en bedijking van de Oude Rijn. De tweede 

fase valt in de 16e eeuw, als de laatste ‘natte gebieden’ worden ingepolderd en als cul-

tuurlandschap worden ingericht. De percelering van de Broekpolder (ter hoogte van 

de ligging van de start- en landingsbanen) lijkt echter in geen van beide perioden te 

passen. De percelering vertoont in vergelijking met de omliggende perceleringen een 

uiterst onregelmatig patroon. Dergelijke onregelmatige verkavelingen duiden eerder 

op een vroegmiddeleeuwse ontginning. 

De oudste middeleeuwse vondsten in het centrale en westelijke deel van het onder-

zoeksgebied zijn een scherf uit de 11e of 12e eeuw en een kloostermop uit de 13e tot 

15e eeuw. Verder is in het noorden een skelet van een rund aangetroffen, dat op grond 

van een 14C-datering eveneens in de 11e of 12e eeuw thuishoort. In het vondstmateriaal 

zijn geen aanwijzingen voor vroegmiddeleeuwse bewoning of gebruik van het centrale 

en westelijke deel van het Kerngebied. Dit maakt het aannemelijk dat het gebied na 

1000 is ontgonnen. Dit hoeft overigens niet per se tijdens de eerste ontginningsgolf 

geweest te zijn; een ontginning in de 16e eeuw is ook goed mogelijk. Het betreft 

namelijk een vrij ‘nat’ gebied.

Centraal in het onderzoeksgebied Kerngebied zijn sporen gevonden die mogelijk 

wijzen op bewoning in het ‘natte’ deel van het onderzoeksgebied. Het gaat om 

een concentratie paalsporen met scherpe begrensde insteken op vindplaats 14. 

Enkele palen bevatten verbrande leem en leisteen. Vermoedelijk behoren ze toe aan 

een huisplaats. Omdat in de omgeving verstoringen aanwezig waren, viel er geen 

gebouwstructuur te reconstrueren. Het is dan ook onduidelijk of het hier om de 

resten van een bijgebouw of een boerderij gaat. De datering is evenmin duidelijk; het 

ontbreekt namelijk aan diagnostisch vondstmateriaal. 

Buiten het agrarische gebruik is het onderzoeksgebied ook benut voor de kleiwinning 

ten behoeve van de baksteenindustrie. In het noordelijke en centrale deel van het 

onderzoeksgebied zijn over grote oppervlakten zogenaamde kleiwinningskuilen 

aangetroffen. Ze waren met puin en aardewerk uit grofweg de 17e en 18e eeuw gevuld. 
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Vanaf 1938 heeft het centrale deel van het onderzoeksgebied zijn agrarische functie 

verloren, toen het werd ingericht als vliegveld. Dit heeft tot verschillende grotere 

en kleinere bodemingrepen geleid. Zo is het vliegveld tegen einde van de Tweede 

Wereldoorlog ongeschikt gemaakt voor luchtlandingen door over het vliegveld een 

raster van geulen te graven. In de proefsleuven waren deze geulen herkenbaar als met 

schoon zand opgevulde banen. 

Tijdens het explosievenonderzoek dat in 2011 gelijktijdig met het archeologisch 

onderzoek is uitgevoerd, zijn verschillende vondsten uit het militaire verleden van het 

Marine Vliegkamp Valkenburg verzameld. De nadruk ligt op vondsten uit de Tweede 

Wereldoorlog, hoewel ook diverse vondsten uit de periode daarna zijn gevonden. 

Vanaf de jaren ‘50 uit de vorige eeuw heeft het vliegveld in fasen zijn huidig uiterlijk 

gekregen. 

Waardering van de vindplaatsen
Het proefsleuvenonderzoek in het Kerngebied heeft in totaal 21 vindplaatsen 

opgeleverd. Deze vindplaatsen zijn getoetst op hun behoudenswaardigheid. 

Geconcludeerd is dat 14 vindplaatsen behoudenswaardig zijn, 6 vindplaatsen niet 

behoudenswaardig en 1 vindplaats in potentie behoudenswaardig. 

Aanbevolen wordt:

• de behoudenswaardige vindplaatsen in situ, of als dat niet mogelijk is ex situ, te 

behouden;

• de in potentie behoudenswaardige vindplaats nader te waarderen ;

• eveneens een proefsleuvenonderzoek uit te voeren op terreinen die niet 

onderzocht konden worden en die grenzen aan een behoudenswaardige 

vindplaats; 

• af te zien van een vervolgonderzoek op terreinen die geen archeologische waarden 

bevatten of enkel niet-behoudenswaardige vindplaatsen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol bv in samenwerking 
met RAAP Archeologisch Adviesbureau bv in 2010 en 2011 een inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd in plangebied Nieuw Valkenburg te Valkenburg, gemeente 
Katwijk (fig. 1.1 en tabel 1.1). Het plangebied zal de komende jaren worden ontwikkeld 
tot een hoogwaardig woongebied. 
Uit vooronderzoek is gebleken dat in het gebied een grote kans is op het aantreffen 
van waardevolle archeologische resten.1 Aangezien de planontwikkeling en de hiermee 
gepaard gaande bodemingrepen bedreigend kunnen zijn voor de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden, heeft het bevoegd gezag (gemeente Katwijk) besloten 
dat vooraf een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-p) 
noodzakelijk is. Doel van dit proefsleuvenonderzoek is het opsporen en waarderen van 
archeologische vindplaatsen. Na afloop van het onderzoek is tevens een archeologische 
begeleiding uitgevoerd van de ruiming van diep gelegen ‘verdachte’ objecten (mogelijk 
ongesprongen explosieven) in de kern van het plangebied. Het onderhavige rapport 
geeft een overzicht van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek en de begeleiding. 
Tevens is een advies opgesteld over de omgang met de aangetroffen archeologische 
waarden. 

1.2 Gebiedsafbakening 

In het onderhavige rapport worden verschillende gebieden onderscheiden: het 
studiegebied, het plangebied en verschillende onderzoeksgebieden (fig. 1.1 en 1.2):

· Het studiegebied bestaat uit de landschappelijke omgeving van het voormalige 

Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV). Het omvat de Zuid-Hollandse kustvlakte, 

1  Jansen, Mol & Tol 2010; Van Oort et al. 2007.
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Figuur 1.1 
Plangebied Nieuw Valkenburg. 
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het stroomgebied van de Oude Rijn, en het achterland van de Ommedijkse en 

Veenzijdse polder. Het studiegebied geldt als uitgangspunt voor het landschappe-

lijke kader van hoofdstuk 3 en het archeologische kader van hoofdstuk 4.

· Het plangebied Nieuw Valkenburg is het gebied dat in aanmerking komt voor 

herontwikkeling. Het plangebied ligt direct ten zuiden van de bebouwde kom van 

Valkenburg en omvat het gehele voormalige Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV), 

de Ommedijkse polder in het zuidoosten, de Mientkooltuin in het noorden en de 

Woerd in het oosten. De totale omvang van het plangebied bedraagt ca. 777 ha.

· Het Kerngebied is het onderzoeksgebied van het onderhavige proefsleuvenon-

derzoek in het hart van het plangebied. Het omvat het centrale en oostelijke deel 

van het kerngebied uit het stedenbouwkundig plan (omvang ca. 283 ha.). Hier 

worden de komende jaren ca. 5000 woningen met bijbehorende infrastructuur en 

voorzieningen gerealiseerd. 

 Het Kerngebied ligt voor het grootste deel binnen de grenzen van het vliegveld. 

Het bestaat uit landings- en taxibanen, grasland en een strook met hangars en 

gebouwen in het noordwesten (fig. 1.3 en 1.4). Een klein deel van het Kerngebied 

ligt ten noordoosten van het vliegveld en strekt zich uit tot aan de provinciale weg 

N206. Dit deel bestaat uit weilanden en enkele bedrijfsgebouwen. 

 Van het Kerngebied ligt 266 ha op Katwijks en 17 ha op Wassenaars grondgebied 

(fig. 1.2, zie blauwe lijn voor de gemeentegrenzen). Van het Katwijkse deel 

wordt ruim 7,5 ha ingenomen door het beschermde monument De Woerd. Het 

Wassenaarse deel van het Kerngebied en de locatie De Woerd vielen buiten de 

onderzoeksopdracht. Het onderzoeksgebied had daarmee een omvang van 258 ha.

Binnen het plangebied Nieuw Valkenburg zijn nog drie andere onderzoeksgebieden die 
binnen de planontwikkeling van Nieuw Valkenburg in een eerder stadium onderwerp 
van archeologisch onderzoek zijn geweest (fig. 1.2):

· Het eerste onderzoeksgebied Van Egmond bestaat uit vier deelgebieden die tussen 

het vliegveld en de N206 liggen. Hier heeft RAAP in 2005 een booronderzoek 

uitgevoerd in opdracht van de ontwikkelaar Ravo Vastgoed.2

· Onderzoeksgebied Grondverbeteringsinstallatie Hoogheemraadschap Rijnland 

(GHHR ) betreft het gebied waar de aanleg van een grondverbeteringsinstal-

latie is gepland. In dit onderzoeksgebied zijn in 2008 en 2009 een karterend 

booronderzoek, een proefsleuvenonderzoek en een kleine opgraving uitgevoerd.3

· Ten zuidwesten van onderzoeksgebied Kerngebied ligt het onderzoeksgebied 

De Groene Buffer. Het gebied zal primair gaan fungeren als groene zone tussen 

toekomstig ‘Nieuw Valkenburg’ en het huidige Wassenaar. Parallel met het proef-

sleuvenonderzoek in het Kerngebied is hier in augustus 2010 een apart proefsleu-

venonderzoek uitgevoerd.4

2  Van den Berg 2005.
3  Jansen, Mol & Tol 2010; Van der Leije 2011.
4  Pruijsen 2011.
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Archol heeft het proefsleuvenonderzoek in het Kerngebied tussen 8 februari 2010 en 

9 maart 2011 uitgevoerd in samenwerking met archeologen van RAAP Archeologisch 

Adviesbureau en verschillende externe specialisten (tabel 1.2). De opdrachtgever, het 

Projectbureau Locatie Valkenburg, was vertegenwoordigd door directievoerder dr. 

P.F.B. Jongste (Hazenberg Archeologie Leiden bv). Dr. B. Voormolen (beleidsmedewer-

ker Archeologie, gemeente Katwijk) vertegenwoordigde het bevoegd gezag. 

Het archeologisch onderzoek in het Kerngebied bestond uit een proefsleuvenonder-

zoek en een archeologische begeleiding. Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd 

conform het Programma van Eisen (PvE) Plangebied-Valkenburg te Katwijk: IVO-

proefsleuven en de archeologische begeleiding conform het PvE Plangebied-Valkenburg 

te Katwijk: AB.5 Beide PvE’s zijn beoordeeld en goedgekeurd door het bevoegd gezag, 

de gemeente Katwijk. 

5  Jongste, 2009 & 2011.

Figuur 1.3 
Luchtfoto van het voormalige 
Marinevliegkamp Valkenburg en omgeving 
vanuit het westen richting de bebouwde kom 
van Valkenburg.

Figuur 1.4 
Luchtfoto van het voormalige Marinevliegkamp 
Valkenburg en omgeving vanuit het zuiden. 
Op de achtergrond de bebouwde kom van 
Valkenburg en Katwijk.
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1.4 Voorgaand onderzoek

In het kader van de ontwikkeling van plangebied Nieuw Valkenburg zijn vanaf 2005 

verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd: allereerst twee bureauon-

derzoeken van ADC ArcheoProjecten (2005) en Hazenberg Archeologie (2007), die 

geresulteerd hebben in een verwachtingskaart.6 Deze verwachtingskaart is voor het 

Kerngebied getoetst en aangepast door middel van geo-archeologisch booronderzoek 

in 2009. Het booronderzoek is uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau en 

de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.7 

De beoogde volgende stap was een karterend booronderzoek in de kansrijke gebieden 

van het Kerngebied. Dit onderzoek bleek niet aansluitend uit te voeren vanwege 

ongesprongen explosieven in de ondergrond. Inmiddels had het Hoogheemraadschap 

Rijnland het plan ontwikkeld om het centraal deel van het vliegveld tijdelijk in te 

richten als grondverbeteringsinstallatie (GHHR). Medio 2009 was dit plan zo ver 

gevorderd dat de hiervoor bestemde locatie met voorrang onderzocht diende te 

worden. Daarom is in overleg met opdrachtgever en bevoegd gezag besloten om 

hier alle fasen van het vooronderzoek in een keer te doorlopen. Archol bv en de 

Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden hebben in onderzoeksgebied 

GHHR achtereenvolgens een geo-archeologisch booronderzoek (mei 2008), een 

karterend booronderzoek (juni 2008) en een proefsleuvenonderzoek (september 2008) 

uitgevoerd.8 Het karterend booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek hadden tot 

doel vindplaatsen op te sporen en te waarderen.9 De tijdens het proefsleuvenonder-

zoek aangetroffen vindplaats 2 is aansluitend opgegraven (2009).10

Na afronding is het onderzoek in het GHHR-gebied geëvalueerd met het oog op de 

onderzoeksstrategie voor de rest van het Kerngebied. Belangrijke conclusie was dat 

karterend booronderzoek geen geschikt prospectiemethode is voor het opsporen van 

vindplaatsen in plangebied Nieuw Valkenburg. Enerzijds zou een bijzonder fijnmazig 

boorgrid nodig zijn om vindplaatsen aan te treffen in het gedifferentieerde landschap 

dat verborgen is in de ondergrond. Anderzijds zou de kans om archeologische 

indicatoren daadwerkelijk ‘op te boren’ klein zijn, vanwege het vondstarme karakter 

van de verwachte vindplaatsen. Proefsleuvenonderzoek is in een dergelijke situatie 

een veel efficiëntere prospectiemethode. Daarom is besloten is om het karterend 

booronderzoek als onderdeel van het vooronderzoek in de rest van het plangebied te 

laten vervallen en direct over te gaan op een proefsleuvenonderzoek. Het bevoegd 

gezag heeft besloten dat hierbij het gehele Kerngebied onderzocht moest worden. 

1.5 Leeswijzer

De opbouw van het rapport is als volgt: in hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen 

en de gehanteerde methodiek besproken. Hoofdstuk 3 en 4 presenteren achtereenvol-

gens het landschappelijke en archeologische kader van het onderzoek. Hierbij wordt 

ook kort ingegaan op de geschiedenis van het vliegveld in de Tweede Wereldoorlog en 

de decennia daarna. Een uitgebreid bureauonderzoek over de gevechtshandelingen 

rond het vliegveld in de meidagen van 1940 is als bijlage 1 bijgevoegd. In hoofdstuk 

5 volgen de resultaten van het fysisch-geografisch veldonderzoek. Hoofdstuk 6 gaat 

6  Ploegaert et al. 2005; Van Oort et al. 2007.
7  Jansen et al. 2010.
8  Jansen et al. 2010.
9  Jansen et al. 2010.
10  Van der Leije 2012.
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daarna dieper in op de archeologische lagen en hun datering. De archeologische 

grondsporen komen aan bod in hoofdstuk 7, waarbij op basis van de verspreiding, aard 

en datering 21 vindplaatsen zijn onderscheiden. Hoofdstukken 8 t/m 13 presenteren 

de resultaten van de vondstenanalyse, onderverdeeld in de categorieën handgemaakt 

aardewerk, Romeins vondstmateriaal, middeleeuws vondstmateriaal, natuur- en 

vuursteen, dierlijk bot en metaalvondsten. Het ecologisch onderzoek is beschreven in 

hoofdstuk 14. In de synthese van hoofdstuk 15 zijn de resultaten van het landschappe-

lijke, archeologisch en ecologisch onderzoek geïntegreerd en worden de onderzoeks-

vragen beantwoord. In hoofdstuk 16 worden de vindplaatsen gewaardeerd. 

Soort onderzoek:

Inventariserend Veldonderzoek-proefsleuven

Projectnaam: plangebied Nieuw Valkenburg

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

RAAP Archeologisch adviesbureau

Periode van uitvoering veldwerk: Deelgebied 1:       8-2 / 1-09-2010

Deelgebied 2A:    6-9 / 7-10-2010

Deelgebied 2B:    1-11-2010 / 4-3-2011

Deelgebied 2C:    8-3 / 9-3-2010

Periode van uitvoering uitwerking: April – December 2011

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Valkenburg

Toponiem: Nieuw Valkenburg

Coördinaten gebied: -	 89.290/465.020
-	 90.330/465.020
-	 89.260/463.910
-	 87.780/464.920

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk

Adviseur opdrachtgever: Dr. P.F.B.  Jongste (Hazenberg Archeologie 

Leiden bv)

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk, Dr. B. Voormolen (beleids-

medewerker Archeologie)

Onderzoeksmeldingsnummer 38910

Vondstmeldingsnummer(s): 419394

Waarnemingsnummer(s): In aanvraag

Beheer en plaats van 

documentatie en vondsten:

Provincie Zuid-Holland

Depot bodemvondsten

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Naam Functie

Veldteam

Stijn van As Veldassistent (Archol)

Peter van den Bos Veldarcheoloog (Archol)

Iris Briels Veldarcheoloog (RAAP)

Theo Dekkers Grondverzet (Loonbedrijf Dekkers)

Minja Hemminga Veldwerkleider deelgebied 2A, 2B (deels) en 2C

Eva Laan Veldarcheoloog (RAAP)

Judith van der Leije Veldarcheoloog (Archol)

Cristian van der Linde Veldwerkleider deelgebied 1 en 2B (deels)

Cristianne Louvenberg Veldassistent (RAAP)

Erin Lyklema Veldarcheoloog (RAAP)

Andre Manders Metaaldetectie (vrijwilliger)

Wijnand van Ommeren Grondverzet (Loonbedrijf Dekkers)

Cees van Rossum Grondverzet (Loonbedrijf Dekkers)

Remco Schiphorst Vondstverwerking (Vriens)

Adé Porreij Veldarcheoloog (Archol)

Maurits Pruysen Veldarcheoloog (Archol)

Adrie Tol Projectleider (Archol)

Ferry van der Wal Veldassistent (RAAP)

Peter van der Zanden Grondverzet (Loonbedrijf Dekkers)

Marleen van Zon Veldassistent (Archol)

Specialisten

Arjan Bosman Specialist Tweede Wereldoorlog (Past2Present)

Bram Jansen Fysisch-geograaf (RAAP)

Laura Kooistra Specialist ecologie (BIAX-consult)

Erik Drenth Specialist late prehistorie (ArcheoMedia)

Jasper de Bruin Specialist Romeinse tijd (Faculteit der Archeologie, 

Universiteit Leiden)

Menno Dijkstra Specialist vroege middeleeuwen (Diachron)

Tom Hos Specialist late middeleeuwen – nieuwe tijd (Archol)

Chiara Cavallo Specialist archeozoölogie (Chiara Cavallo Zooarcheological 

Consultancy)

Tabel 1.2 
Samenstelling van het projectteam IVO 
Nieuw Valkenburg.
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Vraagstellingen en werkwijze

A.j. Tol

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

Doel van het proefsleuvenonderzoek was het inventariseren en waarderen van 

vindplaatsen in het Kerngebied om te komen tot een selectieadvies over de behou-

denswaardigheid van deze vindplaatsen. 

Als wetenschappelijk kader voor het proefsleuvenonderzoek wordt in het PvE11 
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);12

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

boerderijen en andere gebouwplattegronden direct langs de limes-weg in 

Praetorium Agrippinae’. 

Aan de hand van het wetenschappelijk kader is in het PvE een aantal vragen 
geformuleerd. Op basis van het veldonderzoek en de technische uitwerking is met 
betrekking tot de paleogeografie een aantal nieuwe, aanvullende vragen geformuleerd. 

Algemeen:
1. Welke zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten die tijdens 

het onderzoek zijn aangetroffen?

2. Welke verbanden zijn er te leggen tussen de archeologische vindplaatsen en de 

bodemgelaagdheid/stratigrafie, alsmede de paleogeografische context?

3. Welke landschappelijke en cultuurlandschappelijke criteria kunnen worden 

geformuleerd omtrent locatiekeuze, exploitatiegebieden, inrichting van de 

omgeving van vindplaatsen en infrastructuur per periode?

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

verschillende landschappelijke zones in het plangebied? 

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

6.  Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor aanvullend onderzoek naar 

vindplaatsen uit deze periodes?

11  Jongste 2010.
12  Bult et al. 2002.

2



28	 nieuw valkenburg

IJzertijd:
7.  Op welke wijze is gedurende de ijzertijd gebruikgemaakt van de verschillende land-

schappelijke zones in het plangebied?

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

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

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

10.  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 en dergelijke? Waartoe kunnen deze zijn gebruikt?

11.  Welke aanwijzingen zijn er voor logistieke verbanden tussen de vindplaatsen 

(wegen, waterlopen, geomorfologische fenomenen)?

Romeinse tijd (limes-zone):
12.  Welke verbanden zijn er tussen de aangetroffen archeologische vindplaatsen en de 

Romeinse verdedigingswerken, castellum en kampdorpen en infrastructuur langs 

de limes in het plangebied?

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

bewonings- en activiteitsfasen? 

14.  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):
15.  Welke zijn de kenmerken van de nederzettingsterreinen in het Romeinse 

achterland (specifiek voor elke landschappelijke zone)?

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

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

17.  Welke aanwijzingen zijn er op basis van botanisch en zoologisch onderzoek voor 

dienstbaarheid van de kant van de bewoners van het Romeinse achterland jegens 

de Romeinen in de limes-zone?

Vroege middeleeuwen:
18.  Welke aanwijzingen zijn er voor continuïteit of discontinuïteit vanaf de Romeinse 

tijd? Zijn er aanwijzingen voor locatievaste bewoning en continu gebruik van 

bestaande infrastructuur?

19.  Op welke wijze manifesteert de bewoning zich gedurende de vroege 

middeleeuwen uitgesplitst naar landschappelijke zone? Welke chronologische 

ontwikkeling is daarbij zichtbaar?

20.  Welke aanwijzingen zijn er met betrekking tot de vorming van dorpskernen 

gedurende de vroege middeleeuwen in dit gebied?

21.  Op welke wijze werden huisplaatsen en omgeving gedurende deze periode 

ingericht? 
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Late middeleeuwen/nieuwe tijd:
22.  Op welke wijze zet de bewoning in het plangebied (geclusterd of in de vorm van 

verspreide huisplaatsen) zich voort gedurende de late middeleeuwen?

23.  Welke aanwijzingen zijn er ten aanzien van de (her)ontginning van het plangebied 

gedurende deze periode (bemaling, verkavelingen etc.)?

24.  Wat kan er gezegd worden over de inrichting van grote buitens in het plangebied, 

hun logistieke en sociaal-economische verbanden met de bestaande dorpskernen 

en het achterland?

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

gedurende de Tweede Wereldoorlog?

Publieksbereik:
26.  Op welke wijze kunnen de archeologische vindplaatsen bij behoud (in situ en 

ex situ) een rol spelen in de beleving van de toekomstige bewoners van Nieuw 

Valkenburg?

Kennisoverdracht:
27.  Op welke wijze kunnen de resultaten van het onderzoek bijdragen tot de 

gemeentelijke onderzoeksagenda i.o.?

 
2.2 Werkwijze

2.2.1 Algemeen

Het archeologisch onderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek en een 

archeologische begeleiding. Bij de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek is het 

Kerngebied onderverdeeld in drie deelgebieden (tabel 2.1). Deze onderverdeling 

komt voort uit het explosievenonderzoek: in bepaalde delen van het plangebied kon 

ongesprongen munitie uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn (fig. 2.1). Deelgebied 

1 omvat het oostelijk deel van het vliegveld, waar geen ongesprongen munitie in de 

bodem werd verwacht (fig. 2.2). Deelgebied 2A bestaat uit de weilanden en bedrijfs-

gebouwen ten noorden van het vliegveld. Het centrale deel van het onderzoeksgebied 

is deelgebied 2B. Een klein deel van deelgebied 2A en het gehele deelgebied 2B waren 

risicogebieden. De ongesprongen munitie diende daar opgespoord en geruimd te 

worden. Aanvankelijk was het de bedoeling om het explosievenonderzoek voorafgaand 

aan het archeologisch onderzoek van beide deelgebieden uit te voeren. Uiteindelijk 

liep de start van het explosievenonderzoek zoveel vertraging op dat dit tegelijkertijd 

met het archeologisch onderzoek in deelgebied 2B is uitgevoerd (fig. 2.3).13 Het 

onderzoek in deelgebied 2A is zonder voorafgaand explosievenonderzoek uitgevoerd, 

waardoor het zich daar noodgedwongen beperkte tot de niet-verdachte terreindelen.

Na afloop van het proefsleuvenonderzoek is in het hart van deelgebied B nog een 

aantal diepere ontgravingen van mogelijk ongesprongen munitie archeologisch 

begeleid. De werkputten van deze archeologische begeleiding zijn als deelgebied 2C 

geadministreerd (fig. 2.4).

Omvang gebied Omvang proefsleuven Uitvoering 

Deelgebied 1 58 ha 37.017 m² 8-2 t/m 12-5-2010

Deelgebied 2A 20 ha 7.896 m² 6-9 t/m 7-10-2010

Deelgebied 2B 180 ha 58.342 m² 1-11-2010 t/m 4-3-2011

Deelgebied 2C n.v.t. 89 m² 8 en 9-3-2011

13  Het explosievenonderzoek is uitgevoerd door de combinatie Heijmans/ECG.

Tabel 2.1 
Overzicht van de onderzochte deelgebieden 
binnen het Kerngebied.
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Figuur 2.1 
De explosieven-risicogebieden in plangebied 
Nieuw Valkenburg.
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Figuur 2.2 
Deelgebieden 1, 2A en 2B van het 
onderzoeksgebied Kerngebied.
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Figuur 2.3 
Benadering van een verdacht object door 
Heijmans/ECG.
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Figuur 2.4 
De onderzoekslocaties van deelgebied 2C met 
putnummers. 
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2.2.2 Beperkende factoren bij het onderzoek

Binnen de deelgebieden waren verschillende terreindelen niet te onderzoeken (fig. 

2.5 ). Allereerst waren de bestaande wegen, landingsbanen, bebouwde gedeelten en 

enkele locaties met bodemvervuiling niet toegankelijk voor onderzoek. Ook gaven 

enkele grondeigenaren geen betredingstoestemming voor hun percelen (onder 

meer in deelgebied 2A). Daar kwamen in de loop van het onderzoek ook nog de 

oude landingsbanen in deelgebied 2B bij, die zich als brede puinbanen in de bodem 

manifesteren. Metingen wezen uit dat deze landingsbanen vervuild zijn. De banen en 

een buffer van 25 m aan weerszijden dienden geweerd te worden tijdens het proefsleu-

venonderzoek.

Verder was er geen teostemming voor onderzoek binnen een 10 m brede strook langs 

landings- en taxibanen, omdat daar een beschermde orchideesoort voorkwam. 

Als laatste zijn ook enkele gebieden met een risico op ongesprongen explosieven niet 

onderzocht. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle risicogebieden vrij te maken 

van ongesprongen munitie, alvorens het archeologisch onderzoek op te starten. Deze 

beoogde fasering bleek echter niet haalbaar, omdat de start van het explosieven-

onderzoek in deelgebied 2 vertraging opliep. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het 

archeologisch onderzoek in deelgebied 2A te beperken tot de niet-verdachte delen en 

in deelgebied 2B gelijktijdig uit te voeren met het explosievenonderzoek.

Een complicerende factor bij het proefsleuvenonderzoek was een fijnmazig stelsel 

van drainagebuizen in de bodem, die het vliegveld droog houden in tijden met veel 

neerslag (fig. 2.6). De drainagebuizen dienden zoveel mogelijk gespaard te blijven 

tijdens de graafwerkzaamheden. Om die reden zijn de proefsleuven vooraf steeds 

tussen de drainagebuizen geprojecteerd, zoals deze staan aangegeven op de digitale 

kaart van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf. In de praktijk bleek de ligging 

van de drainages veelal enkele meters af te wijken ten opzichte van de digitale kaart. 

Hierdoor zijn ze bij het graven van de proefsleuven toch aangesneden. Ter plaatse van 

deze drainages is het archeologisch vlak meestal niet verdiept, om beschadiging van 

de buizen te voorkomen (fig. 2.7). 

Een laatste invloedrijke factor was de koude winter van 2010 op 2011. Tijdens deze 

winter viel er uitzonderlijk veel sneeuw (fig. 2.8). De toestand van het veld was 

gedurende korte en soms langere perioden zo slecht waren, dat het werk moest 

worden stilgelegd. 



vraagStelling en werkwijze    33

88
00

0

88
00

0

89
00

0

89
00

0

90
00

0

90
00

0

464000

464000

465000

465000

466000

466000

N

25
0m

0

ni
et

 o
nd

er
zo

ch
t-l

an
di

ng
sb

an
en

op
pe

rv
la

kt
ev

er
ha

rd
in

g

ni
et

 o
nd

er
zo

ch
t-b

eb
ou

w
in

g

ni
et

 o
nd

er
zo

ch
t-g

ee
n 

to
es

te
m

m
in

g
ni

et
 to

eg
an

ke
lij

k

Le
ge

nd
a

be
pe

rk
t o

nd
er

zo
ch

t-o
ud

e 
la

nd
in

gs
ba

an

Fi
gu

ur
 2

.5
 

Te
rr

ei
nd

el
en

 
di

e 
ni

et
 to

eg
an

-
ke

lij
k 

w
ar

en
 v

oo
r 

on
de

rz
oe

k.



34	 nieuw valkenburg

88000

88000

89000

89000

90000

90000
46

40
00

46
40

00

46
50

00

46
50

00

46
60

00

46
60

00

N

500m0

\ARCH-FP\archol\Lopende Projecten\1262 IVO Nieuw-Valkenburg\2.uitwerking_Totaal\1.sporen en structuren\mapinfo\GISwerk\VNV1262_H2_fig6.WOR (1/10/2012)

Figuur 2.6 
Ligging van de drainagebuizen van het vlieg-
veld.

Figuur 2.7 
Met zand opgevulde dranaigesleuf. Op de 
bodem liggen bakstenen buizen van het 
vooroorlogse drainagesysteem.
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2.2.3 Het proefsleuvenonderzoek

Puttenplan en strategie
De landschappelijke bodemopbouw van het Kerngebied was nog niet in detail bekend. 

Er is gekozen voor een gefaseerde opzet van het onderzoek (per deelgebied) om 

alsnog zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Doelstelling was tot 

een gedifferentieerde archeologische verwachting van het Kerngebied te komen. In 

het proefsleuvenonderzoek zijn de volgende fasen te onderscheiden (fig. 2.9 t/m 2.12): 

Fase 1: landschappelijke kartering. Doel van deze fase was inzicht te krijgen in 

de landschappelijke differentiatie. Om die reden zijn lange, 4 m brede, parallelle 

sleuven haaks op de oriëntatie van de landschappelijke zonering gegraven (fig. 2.9 

en 2.10). De profielen zijn nauwgezet gedocumenteerd in profielkolommen met een 

onderlinge afstand van 20 m, aangevuld met boringen. De onderlinge afstand tussen 

de sleuven varieert van 60 tot 100 m. Op deze wijze zijn verschillende landschapelijke 

zones onderscheiden: verstoorde delen, de hoger gelegen bewoonbare zones 

(nederzettingen) en de lagere, extensief gebruikte landschappelijke zones (infrastruc-

turele elementen, rituele deposities en bouwsels).

Fase 2: kartering en waardering hogere delen. Deze fase was gericht op het opsporen 

en waarderen van vindplaatsen in de hoger gelegen zones met een relatief hoge 

dichtheid aan sporen en/of vondsten, nederzettingen (en grafvelden?). Daarom is het 

onderzoek hier verdicht door de aanleg van sleuven van 30 x 4 m in een verspringend 

grid en met een onderlinge afstand van 30 m.14 Per sleuf is gemiddeld één profielkolom 
geregistreerd als aanvulling op de kolomraaien van fase 1. 

Fase 3: kartering en waardering lagere landschappelijke zones. In deze fase is aandacht 

besteed aan off-site fenomenen in de lagere landschappelijke zones. De intentie was 

daarbij vooral te focussen op de lagere delen tussen of grenzend aan hoger gelegen 

14  SIKB-leidraad methode B1.

Figuur 2.8 
De winterse omstandigheden tijdens het veld-
werk van december 2010.
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Figuur 2.9 
Werkputten van 
deelgebied 1. 
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Figuur 2.10 
Overzicht van de lange proefsleuven in 
deelgebied 1 vanuit de verkeerstoren.
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deelgebied 2A

Figuur 2.11 
Werkputten van deelgebied 2A.
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Figuur 2.12 
Werkputten van deelgebied 2B.
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bewoningskernen. In de praktijk is vooral de top van de diepgelegen estuariene 

afzettingen steekproefsgewijs verkend. Hiertoe is het vlak extra verdiept in een aantal 

werputten van fase 2. Ook is een aantal laaggelegen, geïsoleerde

greppelsystemen nader in kaart gebracht door werkputten lokaal uit te breiden. 

Fase 4: probleemgerichte uitbreidingen. Om de aard en omvang van vindplaatsen of 

grondsporen beter in de greep te krijgen, zijn lokaal extra sleuven en uitbreidingen 

gegraven. 

Na fasen 1 en 2 is, in overleg met directievoerder en bevoegd gezag, de strategie van 

de volgende fasen in detail vastgesteld. Fasen 3 en 4 zijn gelijktijdig uitgevoerd.

Vlakaanleg en -registratie
· De bodemopbouw in Nieuw Valkenburg kenmerkt zich door verschillende 

archeologische niveaus.15 Bij het geleidijk uitgraven van de sleuven zijn al deze 

niveaus geïnspecteerd. In deelgebied 1 is het grootste deel van de werkputten 

tot in de top van de estuariene afzettingen verdiept, tenzij instortingsgevaar of 

wateroverlast dit verhinderde. Het bleek hier om een kansarm niveau te gaan 

(i.e. te nat voor bewoning). Omdat het verdiepen tot in de estuariene afzettingen 

bovendien tijdrovend was, is het onderste vlak in deelgebieden 2A en 2 B over het 

algemeen in de bovenliggende kwelderafzettingen aangelegd. Alleen ter plaatse 

van de profielkolommen is het vlak standaard tot in de top van de estuariene 

afzettingen verdiept. 

 In het westelijke deel van deelgebied 2 zijn de kwelderafzettingen door een jongere 

geul opgeruimd. Hier is het vlak in de jongere dekafzettingen aangelegd.

· Bij het aantreffen van een vondstlaag, is het vlak in de top van deze laag 

aangelegd. Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het vondstmateriaal, 

is de vondstlaag om de 25 m bemonsterd (20 l). Deze monsters zijn gezeefd op 

een zeef met 4 mm maaswijdte. Na het bemonsteren is de vondstlaag machinaal 

‘afgeschaafd’ met de schaafbak onder voordurende begeleiding van een 

metaaldetector. Tijdens het afschaven is vondstmateriaal met de troffel verzameld. 

Metaalvondsten zijn individueel ingemeten. Onder de vondstlaag is een sporenvlak 

aangelegd. 

15  Zie hoofdstuk 3.

Figuur 2.13 
Aanleg van het vlak in werkput 302 
(deelgebied 2B).
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· Bij afwezigheid van een vondstlaag, is direct naar het sporenvlak verdiept (fig. 

2.13). Indien een vegetatiehorizont aanwezig was, dan is het verdiepen begeleid 

met een metaaldetector.

Grondsporen, profielen en vondsten 
· Het vlak is standaard digitaal ingemeten met Robotic Total Station (RTS) en 

geïnspecteerd op (metaal)vondsten met een metaaldetector. De na-oorlogse 

ophogingslaag en –bouwvoor (S5000/5005) zijn niet systematisch op 

vondstmateriaal onderzocht. Toch zijn ook uit deze lagen incidenteel vondsten 

verzameld. Het betreft dan voornamelijk diagnostisch scherfmateriaal uit de 

nieuwe tijd.

· Profielopnamen zijn voorzien van coördinaatpunten en NAP-hoogtes. Alle 

grondlagen en spoorvullingen zijn hierbij geïnterpreteerd en beschreven. 

· Een selectie van de sporen is gecoupeerd, maar niet afgewerkt. Doel van het 

couperen was de vasstelling van de aard en gaafheid van de sporen en de 

verzameling van diagnostisch vondstmateriaal. Vondsten zijn per spoor en per 

vullaag verzameld. 

· Greppels zijn altijd gecoupeerd; bijna altijd in een volledig profiel om de 

stratigrafische positie zo goed mogelijk te bepalen. Deze profielcoupes zijn 

voorzien van coördinaatpunten en NAP-hoogtes. 

· Metaalvondsten, bijzondere vondsten en clusters van vondsten zijn exact 

ingemeten als puntvondsten. Overige vondsten zijn in vakken van 4 x 5 m per 

archeologische laag of bodemlaag verzameld.

· Stortvondsten zijn per sleuf verzameld, mits relevant voor de vraagstellingen.

Bemonstering
· In overleg met specialist botanie L. Kooistra en fysisch-geograaf B. Jansen is 

een monsterprogramma uitgevoerd, dat betrekking heeft op landschaps- en 

vegetatiereconstructies. Hiertoe zijn per landschap vondst/cultuurlagen en 

bodemhorizonten uitgebreid bemonsterd. Het gaat om monsters voor onderzoek 

van slijpplaten, palynologie, archeobotanie en schelpen.

· In aanvulling hierop zijn kansrijke of bijzondere sporen en greppels met een 

‘natuurlijke’ opvulling (i.e. gelaagde opvulling) bemonsterd op pollen en 

ecologische resten (5 l grondmonsters).

· Op twee locaties is een reeks van OSL-monsters uit de dekafzettingen genomen 

om deze te dateren. 

2.2.4 De archeologische begeleiding

De archeologische begeleiding had betrekking op de ruiming van diep gelegen 

‘verdachte’ objecten in delen van deelgebied 2C, waar veel archeologische resten 

waren te verwachten. In totaal waren er binnen de ‘kansrijke’ zones 22 locaties met 

mogelijk diep gelegen ongesprongen munitie. Hiervan waren 12 niet te benaderen, 

omdat zij in of nabij leidingen en vervuilde plekken bleken te liggen. Uiteindelijk bleven 

er 10 te begeleiden ‘verdachte’ plekken over. Omdat de verdachte objecten dieper dan 

2 m bleken te liggen, is op elke locatie eerst een archeologisch vlak van 4 x 4 m of 6 

x 6 m (afhankelijk van de diepteligging van het object) aangelegd, gedocumenteerd 

en afgewerkt. Vervolgens zijn de verdachte objecten zonder verdere begeleiding 

benaderd. De werkwijze van de archeologische begeleiding was verder identiek aan die 

van het proefsleuvenonderzoek. 
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2.2.5 Uitwerking en rapportage

De veldwerkperioden van deelgebied 1 en deelgebieden 2A-C zijn elk gevolgd door 

een periode van technische uitwerking. Tijdens de uitwerking zijn vindplaatsen 

gedefinieerd; vondsten en monsters zijn naar categorie gesplitst en ingevoerd in een 

database (tabel 2.2 en 2.3). Tevens zijn evaluatie- en waarderingsverslagen gemaakt.16 

In het waarderingssverslag van deelgebieden 2A-C was een uitwerkingsplan 

opgenomen voor de nadere uitwerking en rapportage van alle onderzoeksresultaten 

samen. Dit plan is goedgekeurd door directievoerder en bevoegd gezag. 

Na oplevering van het laatste waarderingsrapport is in september 2011 een tussenrap-

portage opgesteld met een presentatie van de onderzoeksresultaten en een voorlopige 

waardestelling van de aangetroffen vindplaatsen. Op basis van het tussenrapport heeft 

het bevoegd gezag een selectie van gemaakt van behoudenswaardige vindplaatsen die 

in aanmerking komen voor behoud: door fysieke bescherming (behoud in situ) of een 

opgraving (behoud ex situ). 

Op basis van de evaluaties van de resultaten van het veldonderzoek en de eerste 

uitwerking zijn, in overleg met het bevoegd gezag en de directievoerder, de volgende 

specialistische onderzoeken uitgevoerd:

· Analyse van de verschillende vondstcategorieën: aardewerk, steen, keramisch 

bouwmateriaal, metaal en dierlijk bot.

· Waardering van macroresten- en pollenmonsters. Om planningstechnische 

redenen is besloten de analyse van het archeobotanische en palynologische 

onderzoek uit te stellen tot de toekomstige opgravingsfase van project Nieuw 

Valkenburg.

· Analyse van diatomeeën- en schelpenmonsters uit de verlandingsfasen van de 

kweldergeul in werkput 36 en de dekgeul in werkput 191. Doel was inzicht te 

krijgen in eventuele veranderingen van de waterhuishouding ( verzoeting van het 

milieu?) in het pre- en protohistorische landschap.

· Analyse van houtmonsters en houten objecten (houtsoort, bewerkingssporen, 

geschiktheid voor dendrochronologie en 14C-datering).

· Analyse van 37 14C-monsters ten behoeve van het dateren van (1) de eindfase 

van de vorming van het estuariene- en krekenlandschap en (2) enkele bijzondere 

vindplaatsen (zoals de spitsgrachten en huisplaatsen). 

Vondstcategorie Aantal

Handgemaakt aardewerk 6.147

Romeins aardewerk 775

Romeins glas 2

Romeins bouwmateriaal 241

Aardewerk middeleeuwen-nieuwe tijd 275

Glas middeleeuwen-nieuwe tijd 4

Natuursteen en vuursteen 279

Dierlijk bot 6.347

Metaal 74

16  Evaluatieverslagen van deelgebied 1, zie Van der Linde & Jansen 2010; van deelgebieden 2A 
en 2B, zie Hemminga et al. 2011. Waarderingsverslagen van deelgebied 1, zie Van der Linde 
et.al. 2010; van deelgebieden 2A en 2B, zie Hemminga et.al. 2011.

Tabel 2.2 
Overzicht van het aantal vondsten per 
categorie.
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Monstercategorie aantal

Ecologie 194

Algemeen 25

Hout 157

14C/houtskool 3

Pollen 190

Schelp 19

Slijpplaten 2

OSL 7

Totaal 597

 Tabel 2.3 
Overzicht van het aantal monsters per 
categorie. 
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Landschappelijk kader

B. Jansen (Raap Archeologisch Adviesbureau )

3.1 Regionale geologische ontwikkeling

Algemeen
Het onderzoeksgebied Kerngebied bevindt zich in de delta van de Oude Rijn. Bepalend 

bij de vorming van het landschap is de activiteit van de Oude Rijn vanaf ca. 4400 v.Chr. 

en de uitbreiding van de kustbarrière in westelijke richting vanaf ca. 3800 v.Chr.17 

De afwisselend fluviatiele en mariene invloeden hebben tot een sterk dynamische 

ontwikkeling van het landschap geleid. Het huidige landschap is gevormd als gevolg 

van duizenden jaren van sedimentatie en erosie. Op korte afstand kwamen totaal 

verschillende sedimentatiemilieus in het studiegebied voor die sterk variërende 

landschappen hebben gevormd. Zo bevond een groot deel van het grondgebied van 

de gemeente Katwijk zich in het neolithicum nog onder het gemiddeld hoogwater. 

De ondergrond van het onderzoeksgebied bestond destijds uit wadplaten en geulen, 

terwijl het huidige Katwijk aan Zee nog voor een deel in open zee lag. Ten noorden 

van de Oude Rijn kenmerkte het landschap zich door een afwisseling van strandwallen 

en met wad- en kwelderafzettingen opgevulde strandvlakten. De hogere delen waren 

daar naar verwachting al geschikt voor bewoning. Dit geldt ook voor het gebied ten 

zuiden van het onderzoeksgebied. Deze geologische ontwikkeling van het Oude 

Rijn-estuarium is in figuur 3.1 globaal gereconstrueerd. 

In de eerste millennia van activiteit van de Oude Rijn lagen zowel Katwijk als 

Valkenburg nog in open zee of in een waddenmilieu (onder gemiddeld hoogwater). 

Pas vanaf ca. 2500 v.Chr. kwamen delen van het huidige Valkenburg boven gemiddeld 

hoogwater (GHW) te liggen.18 Vanaf dat moment ontstonden vermoedelijk ook enkele 

min of meer stabiele geulen. Tussen deze geulen ontwikkelden zich kwelders, waarbij 

direct naast de geulen meer zandig sediment is afgezet.

De kwelders ontwikkelden zich steeds verder in westelijke richting, min of meer 

gelijk opgaand met de kustuitbreiding. Rond 2000 v.Chr. vormde zich een strandwal 

voor de huidige kustlijn ter hoogte van Katwijk, waardoor de mariene invloed sterk 

verminderde en het grootste deel van Katwijk boven gemiddeld hoogwater kwam te 

liggen.19 Vanaf dat moment vormden zich de eerste kwelders in het onderzoeksgebied.

Aan de basis van het onderzoeksgebied bevindt zich een pakket dekzand, daterend 

uit de laatste ijstijd, het Weichselien. Het dekzand (Formatie van Boxtel) bevindt zich, 

op basis van de in DINO beschikbare boringen uit de omgeving van het gebied, rond 

12-14 m –NAP. Het dekzand wordt afgedekt door een dunne veenlaag, Basisveenlaag 

(Formatie van Nieuwkoop). Boven het veen bevinden zich tot aan het maaiveld 

klastische mariene en/of fluviatiele afzettingen behorende tot respectievelijk de 

Formatie van Naaldwijk (Wormer laagpakket) en de Formatie van Echteld.20 Uit de 

boringen is niet op te maken of deze afzettingen zijn gevormd onder invloed van de 

Oude Rijn of de zee.

17  Berendsen & Stouthamer 2001.
18  Pruissers & De Gans 1988. 
19  Pruissers & De Gans 1988.
20  De Mulder et al. 2003.

3
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Figuur 3.1 Paleogeogra�sche reconstructie van de omgeving van het plangebied (naar: Pruissens en Gans, 1988).

Figuur 3.1 
Paleografische reconstructie van het Oude Rijn-estuarium 
(naar: Pruissens & De Gans 1988).
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Ontwikkelingen in het studiegebied vanaf ca. 2000 v.Chr. 

Fluviatiel of marien?

Hoewel de fluviatiele activiteit een belangrijke, zo niet bepalende, rol heeft gespeeld 

in de ontwikkeling van het gebied, ontbreken op de geo(morfo)logische kaarten de 

kenmerkende afzettingen van een meanderende rivier zoals duidelijk ontwikkelde 

kronkelwaarden en oeverwallen. Het ontbreken van vooral kronkelwaarden lijkt op 

een vrij grote mariene invloed te duiden. Het is echter niet uit te sluiten dat er toch 

kronkelwaarden zijn gevormd, zij het met minder duidelijke kenmerken. Hiertoe is 

nog te weinig onderzoek in het onderzoeksgebied uitgevoerd. Zo kan de gemiddelde 

korrelgrootte van het riviersediment stroomafwaarts afnemen. Hierdoor kan 

zowel bedding als kronkelwaard uit meer kleiig materiaal bestaan dan in het meer 

stroomopwaartse deel van stroomgorden van de Oude Rijn. Dit beeld zou overigens 

in tegenspraak zijn met dat van de jongste loop van de Oude Rijn, direct ten noorden 

van het onderzoeksgebied. Hier lijkt wel degelijk sprake te zijn van een zandig 

ontwikkelde kronkelwaard en een meanderende Rijngeul.21 Deze kronkelwaard is 

echter vermoedelijk pas in de loop van de (vroege) middeleeuwen ontstaan.22 In deze 

periode was de zeemonding bij Katwijk min of meer gesloten en het estuarium al bijna 

verland. Mogelijk is de Rijn gaan meanderen toen nog maar één geul de totale afvoer 

van de Rijn verzorgde. 

Tot zeker het begin van de jaartelling lijken verschillende geulen tegelijkertijd actief 

te zijn geweest in het onderzoeksgebied, waardoor gesproken kan worden van een 

klassieke delta of estuarium. Of sprake was van stabiele geulen of van regelmatig 

geulverleggingen is onbekend. Pruissers & De Gans geven vanaf ca. 2000 v.Chr. tot het 

begin van de jaartelling min of meer stabiele geulen weer. Het is echter niet bekend 

waarop dit beeld is gebaseerd;23 er zijn namelijk geen dateringen van de weergegeven 

geulen beschikbaar. 

Een dergelijk estuarium ontstaat in een overgangsgebied tussen een zout marien 

milieu en een zoet fluviatiel milieu. De sedimentatie zal voor een belangrijk deel door 

getijdeninvloed gestuurd zijn geweest. Dit betekent echter niet dat de bijbehorende 

sedimenten in een zout milieu gevormd zijn. Feitelijk is er sprake van een graduele 

verzoeting vanaf de kustlijn naar het binnenland. In hoeverre het zoute water de 

delta kan binnendringen, wordt onder andere bepaald door de vorm van de kust, 

de overheersende stroomrichting van het zeewater en het debiet van de rivier. Een 

grotere afvoer van zoet water zorgt voor een overwegend zoet milieu, een open kust 

draagt bij aan een makkelijke instroming van zeewater in de delta en/of lagune en 

dus voor een zouter milieu. Uiteraard kunnen bovengenoemde factoren in de tijd en 

periodiek variëren; denk hierbij aan veranderingen van de kustvorm en seizoensge-

bonden afvoerhoeveelheden. In zijn algemeenheid kan worden aangenomen dat met 

de uitbreiding van de Oude Rijn-delta in zeewaartse richting het milieu verzoette ter 

hoogte van het onderzoeksgebied. 

21  Molenaar 2004.
22  Lenselink 1990.
23  Pruissers & De Gans 1988.
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Voorheen zijn sedimenten in de Rijndelta vrij consequent lithostratigrafisch 

ondergebracht bij de mariene formatie.24 Omdat de afzettingen in een estuarium 

enerzijds vaak in een zoet milieu zijn gevormd maar anderzijds wel onder een 

duidelijke getijdeninvloed, zijn deze lithostratigrafisch lastig onder te verdelen. Het 

nog niet formeel erkende Terbregge laagpakket (Formatie van Echteld) is een goed 

voorbeeld van dergelijke afzettingen.25 Volgens de voorgestelde definitie worden 

echter alleen vroeg-Holocene (sub)getijdenafzettingen in een zoet milieu hiertoe 

gerekend. De subgetijdenafzettingen in het Oude Rijn-estuarium zijn hier derhalve 

(formeel) niet toe te rekenen.

Duinvorming

Vanaf het ontstaan van de strandwal voor Katwijk is het kweldergebied vanuit 

zuidwestelijke richting overstoven geraakt met duinzand zoals blijkt uit de paleo-

geografische kaarten van het gebied. Het grondgebied van de gemeente Katwijk, met 

uitzondering van het uiterste zuidwestelijke gedeelte, blijkt op deze kaarten pas in de 

loop van de middeleeuwen overstoven te zijn geraakt (fig. 3.1). Dit is in tegenspraak 

met archeologische vondsten in het duingebied ten zuiden van de bebouwde kom 

van Katwijk. Vooral van de Zanderij zijn sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en 

vroege middeleeuwen bekend. Deze zijn aangetroffen in een pakket duinzand dat de 

kwelderafzettingen afdekt.26 Dergelijke sporen zijn alleen te verklaren als het gebied 

al eerder overstoven was. Uit een recente opgraving door het ADC in de Zanderij blijkt 

duidelijk dat de overstuivingen tot na de Romeinse tijd zijn doorgegaan. Zo zijn hier 

verschillende akkerlagen uit de Romeinse tijd boven elkaar aangetroffen. Vermoe delijk 

heeft de bevolkingstoename in het gebied, vooral in de Romeinse tijd, tot intensivering 

van de landbouw geleid ten koste van de natuurlijke vegetatie. Dit versterkte het ver-

stuivingsproces.

In de loop van de middeleeuwen hebben de duinen zich verder ontwikkeld in 

noordelijke richting. Met het inactief raken van de Oude Rijn in de 12e eeuw kon de 

duinenrij zich uiteindelijk sluiten. 

Het is onduidelijk of in het onderzoeksgebied ook sprake is geweest van een deels 

overstoven kwelderlandschap. Mogelijk geldt dit voor het noorden van het gebied. Op 

de kaart van het Actueel Hoogtebestand van Nederland ( AHN ) lijkt dit deel namelijk 

enigszins hoger te liggen. Dit kan het gevolg kan zijn van een laag duinzand (fig. 3.2).

Ontwikkelingen in het zuidelijk deel van het studiegebied vanaf het begin van de 
jaartelling

Het zuidelijke deel van het studiegebied is zeker niet afgedekt met duinzand.27 In dit 

deel van het gebied hebben de getijdenkreken en bijbehorende kwelders zich kunnen 

ontwikkelen tot het sluiten van de zeeverbinding(en). Aangezien met het sluiten van de 

duinenrij de mariene invloed verminderde, zal ook hier niet al te veel meer veranderd 

zijn. Alleen in de zone direct langs de Oude Rijn is het landschap door erosie en 

sedimentatie nog drastisch gewijzigd. De fluviatiele invloed werd hier namelijk steeds 

groter met het dicht raken van de kustbarrière. Als gevolg hiervan ging de Rijn meer 

meanderen en vormden zich enkele kronkelwaarden, bijvoorbeeld ten zuidoosten van 

de bebouwde kom van Valkenburg. Uit fysisch-geografisch onderzoek is gebleken dat 

deze kronkelwaard pas in de loop van de Romeinse tijd is ontstaan of daarna.28 

24  Formatie van Naaldwijk (De Mulder et.al. 2003); voorheen Calais en Duinkerke-afzettingen 
(Westland Formatie).

25  Hijma et.al. 2009.
26  Van de Velde 2008. 
27  Kruidhof & Jansen 2008 en Mol & Lelieveld 2008.
28  Lenselink 1990.



landSchappelijk kader    47

466
464

89

89

90

90
465

664
564

88

88
46

4

overig
14,65 en hoger

7,71

2,26

-0,60 en lager

-0,25

-0,05

-0,15

grens plangebied

grens onderzoek ARCHOL (2007 -2009

geul (?)

vindplaatsen met datering (naar Mulder, 1998)

Romeinse tijd

vroege middeleeuwen

late middeleeuwen - nieuwe tijd

vindplaats met begin- (onder) en einddatering (boven) 0,10

0,26
water

(bronstijd -) ijzertijd

datering late middeleeuwen - nieuwe tijd 

datering (ijzertijd -) Romeinse tijd

AMK-terreinen

legenda
ARCHIS hoogteligging maaiveld

ARCHIS-waarneming

2009

1000

1:20.000

0

m

500

Figuur 3. Overzicht van de bekende vindplaatsen uit de directe omgeving van het plangebied met als ondergrond
het AHN (www.AHN.nl). (uit: Jansen, Mol & Tol, 2010)

BJ2/kvva_bureau

Figuur 3.2 
Uitsnede van de AHN-kaart van plangebied en 
omgeving met een overzicht van de bekende 
vindplaatsen (uit: Jansen, Mol & Tol 2010).



48	 nieuw valkenburg

De fluviatiele activiteit in de Romeinse tijd blijkt tevens uit opgravingen van 

de limes-weg van Valkenburg. De weg blijkt één of meerdere malen plaatselijk 

weggeslagen te zijn in het eerste kwart van de 2e eeuw.29 Bij de overstromingen is een 

complex stelsel van zeer smalle kreekjes gevormd. Tijdens opgravingen in plangebied 

Veldzicht zijn verschillende fasen van kreek- en/of crevassevorming vastgesteld. De 

daar aangetroffen kreekjes of crevassen zijn tot 5 m breed.30 Het is niet duidelijk 

op basis waarvan het onderscheid tussen beiden is gemaakt. Gezien de kustnabije 

ligging zal er bij de vorming van nieuwe geulen altijd sprake zijn geweest van zowel 

fluviatiele als getijden invloed. Het vormingsproces van nieuwe geulen in een delta 

verschilt niet wezenlijk van een meer landinwaarts variant. Altijd zal er sprake zijn van 

een oeverdoorbraak met uitzondering van inbraken van de zee, waarbij delen van de 

kustbarrière weggeslagen worden. Van dergelijke grootschalige mariene invloed is 

echter tot op heden niets bekend in het gebied. Crevassewaaiers zoals in het oostelijke 

rivierengebied zijn in het Oude Rijnestuarium niet bekend. 

Uit figuur 3.1 blijkt dat na de actieve periode van de Oude Rijn vanuit zee nog een 

pakket klei, voorheen aangeduid als Afzettingen van Duinkerke IIIB, is afgezet over een 

groot deel van het grondgebied van Valkenburg en Rijnsburg. Volgens Pruissers & De 

Gans is deze kleilaag later weer grotendeels afgegraven ten behoeve van de baksteen- 

of dakpanindustrie.31 Aanwijzingen voor een dergelijke kleiwinning zoals steilranden 

die veelal langs de oevers van de Oude Rijn worden aangetroffen, ontbreken echter 

in het onderzoeksgebied. Mogelijk heeft de kleiwinning hier op een (zeer) beperkte 

schaal plaatst gevonden. Een alternatieve verklaring is dat juist het gehele gebied – 

inclusief de aanwijzingen – is afgegraven bij de kleiwinning. 

3.2 Het dynamisch landschap van het plangebied

Uit recent onderzoek op het vliegveld en analyse van het AHN blijkt dat in het 

plangebied onderzoeksgebied verschillende (getijden)geulen aanwezig zijn. Op de 

AHN-kaart is in het zuiden van het gebied duidelijk een geul waarneembaar, die 

vanaf de zuidwesthoek van het Valkenburgse Meer, met een min of meer oost-west 

oriëntatie, door het plangebied is te volgen (fig. 3.2). Aan de westzijde zijn de oevers en 

de lager gelegen (rest)geul goed zichtbaar.

Uit de verschillende Archol-onderzoeken in onderzoeksgebied GHHR, is gebleken dat 

ook hier sprake is van een brede geul en verschillende, smallere ondiepe geulen.32 

Buiten de geulen komen zandige afzettingen voor. Deze zandige plaat- en/of oever-

afzettingen kenmerken zich door sporen van rijping (verbruining) en de aanwezigheid 

van ijzer- en mangaanvlekken. Bovenstaande fenomenen duiden op een afzettings-

milieu boven het gemiddeld grondwaterniveau en op een langere periode, waarin de 

afzettingen zich aan of nabij het oppervlak hebben bevonden. Opvallend is de geulen 

van het GHHR-terrein niet of nauwelijks zichtbaar zijn op het AHN (fig. 3.2). 

Ook op basis van het archeologisch onderzoek ten behoeve van de MER voor de 

Rijn-Gouwelijn ontstaat een beeld van een dynamisch landschap, waarin sprake is 

van grote variatie op korte afstand.33 In het beperkte aantal boringen dat voor dit 

onderzoek binnen het plangebied is gezet, blijkt sprake te zijn van minimaal één diep 

ingesneden geul. Hetzelfde geldt voor het onderzoeksgebied Van Egmond, direct 

29  Van Dierendonck, Hallewas & Waugh (red.) 1993.
30  Vos & Lanzing 2000.
31  Pruissers & De Gans 1988.
32  Mol & Lelieveld, 2008 en Jansen, Mol & Tol 2010.
33  Kruidhof & Jansen 2008.
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Figuur 3.3 
Resultaten van het geo-archeologisch 
booronderzoek met geologische ondergrond 
(uit: Jansen, Mol en Tol 2010).
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ten noorden van het vliegveld en ten zuiden van de N206.34 Het in 2009 uitgevoerde 

geo-archeologisch booronderzoek heeft bovenstaande beeld van een sterk variërend 

landschap bevestigd.35

In het plangebied zijn verschillende bredere geulen in de boringen aangetroffen. Deze 

geulen hebben een min of meer zuidoost - noordwest oriëntatie (fig. 3.3).

Het geo-archeologische booronderzoek heeft een meer gedetailleerd beeld opgeleverd 

van de genetische opbouw en de bewoningsmogelijkheden van het plangebied. 

Feitelijk bevindt het gehele plangebied zich in het voormalige Oude Rijn-estuarium. 

Duin- en strandafzettingen zijn niet aangetroffen, noch afzettingen die duiden op 

meanderende rivieren. De aangetroffen afzettingen zijn onder invloed van het getij 

gevormd. Dit estuarium is in de loop van de tijd, tussen ca. 4400 v.Chr. en ca. 1200 

n.Chr., volledig verland. Uit de boringen blijkt dat de onderste estuariene afzettingen 

gevormd zijn in een sub- of intergetijdenmilieu. De jongste afzettingen lijken meer in 

een inter- of supragetijden milieu gevormd te zijn (tabel 3.1). Opvallend is dat uit de 

aangetroffen schelpresten het beeld ontstaat van een zoet tot licht brak afzettingsmi-

lieu; ook op de diepere niveaus. Op basis van de bestaande geologische kaarten van 

het gebied was juist de verwachting dat zeker de oudere, dieper gelegen sedimenten 

in een mariene omgeving gevormd waren. In de top van de natuurlijke afzettingen, tot 

ca. 1,0 m -Mv (bedoeld wordt hier het oorspronkelijke maaiveld), komen meer gerijpte 

afzettingen voor, die vermoedelijk in een supragetijdenmilieu gevormd zijn. Binnen 

deze gerijpte afzettingen komen lokaal zandige afzettingen voor. De archeologische 

indicatoren in de boringen lijken met deze zandige afzettingen verband te houden. Uit 

proefsleuven op het GHHR-terrein blijkt deze relatie eveneens. De zandige afzettingen 

lijken zich te concentreren langs enkele grotere geulen, waardoor het beeld van 

oeverachtige afzettingen ontstaat. Dergelijke zandige afzettingen komen lokaal echter 

ook buiten de grotere geulen voor; in enkele boringen is bovendien handgevormd 

aardewerk aangetroffen. Daarom wordt verondersteld dat de bovenste, jongste 

afzettingen vanuit een stelsel van grotere en kleinere geulen zijn gevormd en dat 

op de oevers langs deze geulen bewoning mogelijk is geweest. Figuur 3.4 geeft een 

voorbeeld van een sterk vertakt systeem van getijdengeulen in het Verdronken land 

van Saeftinge. 

Uit het onderzoek blijkt dat dergelijke zandige oevers op zeker twee niveaus in 

het plangebied voorkomen. Dit geldt ook voor het aangetroffen handgevormde 

aardewerk. Er is kortom sprake van een complexe en gelaagde (landschappelijke) 

bodemopbouw, waarin binnen de bovenste meter sprake is van minimaal twee 

bewoonbare oeverwalniveaus. Deze twee niveaus hoeven echter niet over het gehele 

gebied aanwezig te zijn. Van de anderekant dient men er rekening mee te houden dat 

ze mogelijk meer dan twee chronostratigrafische niveaus in het plangebied vertegen-

woordigen. In het zuidwesten van het plangebied is lokaal een veenlaag aangetroffen 

met daaronder een pakket komafzettingen. Dit kan duiden op een derde fase binnen 

het pakket supragetijdenafzettingen (fig. 3.4 en 3.5).

afzettingsmilieu oppervlak t.o.v. zeepsiegel oversstromingsfrequentie sedimentkenmerken

subgetijden < GLW continu zandig met eventueel 
kleilagen

intergetijden GLW<>GHW dagelijks sterk gelaagd, humeus, 
klei tot zand

supragetijden >GHW maandelijks – sporadisch 
(stormvloed, springvloed, 
etc)

vrijwel ongelaagde ( a.g.v. 
bioturbatie) zware klei 
tot zand al dan niet met 
laklagen

34  Van de Berg 2006.
35 Jansen, Mol & Tol 2010.

Tabel 3.1 
Afzettingsmilieus binnen het Oude Rijn 
estuarium, gerelateerd aan de zeespiegel. 
GLW = gemiddeld laag water; GHW = 
gemiddeld hoog water. 
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Uit de boringen en de proefsleuven op het GHHR-terrein valt af te leiden dat in het 

plangebied is van een langzaam verlandend estuarium. Het gebied is tussen ca. 2000 

en 1000 v.Chr. drooggevallen en geschikt geworden voor (continue) bewoning. In het 

plangebied zijn op basis van de resultaten van het boor- en proefsleuvenonderzoek 

bewoningssporen vanaf de bronstijd te verwachten. Waarschijnlijk was het plangebied 

pas vanaf de late bronstijd geschikt voor continue bewoning.

 

Uit de boringen blijkt dat alleen in het noordoostelijke deel van het gebied mogelijk 

sprake is van lokale erosie. Deze erosie houdt mogelijk verband met overstromingen 

van de Rijn in de loop van de Romeinse tijd of de middeleeuwen. Het is echter niet 

uitgesloten dat het aangetroffen zandige pakket antropogeen van aard is en dat er dus 

geen sprake is van natuurlijke erosie. In de boringen was dit niet met zekerheid vast te 

stellen. 

Buiten de verstoringen als gevolg van de aanleg van de drainage lijkt de bodem redelijk 

intact. Mogelijk is in een deel van het gebied de oorspronkelijke bouwvoor deels 

verdwenen. Dit blijkt eveneens uit de onderzoeksgegevens van het GHHR-terrein.36 

Uit een vergelijking van de kadastrale minuutkaart uit 183037 en een luchtfoto uit 

1938 valt op te maken dat het plangebied voor de aanleg van het vliegveld een 

landbouwgebied is geweest. Vanaf  de ontginning van het gebied (in de middeleeuwen) 

tot aan de aanleg van het vliegveld lijkt de belangrijkste bodemverstoring uit 

kavelsloten te bestaan.

3.3 Lithogenese en bodemkundige kenmerken van het plange-
bied

Sub- en/of intergetijdenlandschap
De sub- en/of intergetijdenafzettingen kenmerken zich door een fining upwards 

sequentie (tabel 3.1). Aan de basis van deze afzettingen bevindt zich zwak siltig, matig 

fijn tot fijn zand. Vanaf de basis naar boven vertonen de afzettingen steeds meer 

klei- en/of detrituslagen en een gelamineerde opbouw. Bovenin is het pakket kleiïger, 

36  Jansen, Mol & Tol 2010.
37  Www.watwaswaar.nl.

Figuur 3.4 
Voorbeeld van een sterk vertakt geulen-
systeem in een getijdenlandschap: het 
verdronken land van Saeftinge (bron: 
Google-earth).
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waarbij de top doorgaans uit sterk tot uiterst siltige, sterk humeuze, bruingrijze klei 

met plantenresten bestaat. Hierin is geen sprake meer van gelaagdheid. Voornoemde 

lithologische verandering binnen dit pakket is veroorzaakt door het afnemen van de 

overstromingsfrequentie en de stroomsnelheid van het water. De humeuze klei is 

afgezet in nagenoeg stilstaand, ondiep water. In de top van deze estuariene verlan-

dingsafzettingen is soms een laklaag gevormd. Een laklaag ontstaat in een periode 

van sterk verminderde of geen sedimentatie. Hierdoor vind relatieve humusaanrijking 

van de bodem plaats. Een laklaag betreft feitelijk een afgedekte A-horizont. Laklagen 

kunnen zich zowel onder droge als natte omstandigheden vormen. Een laklaag in de 

top van de estuariene afzettingen duidt dus op een stilstandfase in de sedimentatie.

Uit de boringen zijn geen duidelijke laterale facies verschillen binnen het pakket 

sub- /intergetijdenafzettingen aangetroffen. Binnen een verlandend estuarium zal 

echter zeker sprake zijn geweest van een vertakt geulensysteem. Mogelijk zijn de 

lithologische verschillen tussen de geulen en de overige delen van dit landschap 

gering en is het gehanteerde boorgrid te grof geweest om dergelijke geulen te kunnen 

karteren.

Supragetijden landschap 
In tegenstelling tot de inter- of subgetijdenafzettingen kenmerken de supragetijdenaf-

zettingen zich juist door een grote variatie (tabel 3.1). Op relatief korte afstand (10 - 50 

m) kan de opbouw van dit pakket sterk variëren. Binnen dit landschap komen kom-, 

oever- en getijdengeulafzettingen voor. 

De oeverafzettingen zijn doorgaans vrij zandig (zandige klei of sterk tot uiterst siltig 

zand) en vertonen sporen van rijping in de vorm van ijzer, mangaanvlekken en initiële 

verbruining. De komafzettingen bestaan uit sterk tot uiterst siltige klei en vertonen 

minder sporen van rijping. De bodemopbouw duidt op drogere omstandigheden bij 

de oeverwallen, vermoedelijk als gevolg van een iets hogere ligging in het toenmalige 

landschap. De top van de geulafzettingen bestaat uit sterk humeuze klei. De 

geulafzettingen zijn in verhouding minder gelaagd en kenmerken zich door een wat 

grovere zandfractie. 

Zoals eerder aangegeven, is het pakket supragetijdenafzettingen in verschillende 

sublagen onder te verdelen. Deze zijn van elkaar gescheiden door laklagen. In een 

vrij groot deel van het plangebied is een dubbele laklaag binnen de supragetijden-

afzettingen te onderscheiden. Deze laklaag markeert duidelijk een periode van 

sterk verminderde sedimentatie. Bij het onderzoek op het GHHR-terrein is onder de 

laklaag een niveau met een aantal sporen en vermoedelijk aardewerk uit de ijzertijd 

aangetroffen. Vooralsnog wordt daarom voor dit niveau een datering in de ijzertijd 

aangehouden. Dit is beduidend jonger dan de datering van een laklaag ter hoogte van 

de N206: 14C-datering plaatst deze laklaag rond 1000 v.Chr.38 

Mogelijk duidt dit verschil in datering op een meer gefaseerde ontwikkeling in het 

estuarium van de Oude Rijn. Uit de verschillende opgravingen in de omgeving van 

Valkenburg komt een beeld naar voren van een zeer dynamisch landschap tot in of 

na de Romeinse tijd. In de opgravingsresultaten is sprake van verschillende fasen 

van kreek en/of crevassevorming.39 Zeker met de afname van het debiet in de loop 

van de Romeinse tijd, als gevolg van het ontstaan van de Lek, is het voorstelbaar 

dat de geulen in de Oude Rijndelta sneller met sediment opgevuld zijn geraakt. Het 

gevolg hiervan kan zijn dat bij piekafvoeren of stormvloeden eerder sprake is van 

grootschalige overstromingen, met geulvorming tot gevolg. Dit kan hebben geleid tot 

meer overstromingen, resulterend in een complexere bodemopbouw. 

38  Lenselink 1988; 14C-datering met code GrN-9397.
39  Vos & Lanzing 2000.
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Archeologisch kader

A.J. Tol

De afgelopen jaren zijn er verschillende bureauonderzoeken uitgevoerd met als 

doelstelling het specificeren van de archeologische verwachting van het plangebied-

gebied Nieuw Valkenburg.40 Onderstaand overzicht van de bekende archeologische 
vindplaatsen uit (de directe omgeving van) het plangebied, is voor een belangrijk deel 
op deze bureauonderzoeken gebaseerd. Een tweede belangrijke bron is literatuur over 
de Valkenburgse opgravingen castellum-terrein, Veldzicht, Marktveld en de Woerd, en 
de opgraving op de Zanderij in Katwijk.41 Daarnaast zijn gegevens verzameld van een 
aantal vindplaatsen uit het onderzoek van de rivierwatertransportleiding Bergambacht-
Wassenaar/Katwijk.42 De vindplaatsen van deze archeologische begeleiding zijn nog 
niet ingevoerd in ARCHIS. Tenslotte heeft ook het recente veldwerk in de onderzoeks-
gebieden GHHR en Groene Buffer nog enkele nieuwe vindplaatsen in Nieuw Valkenburg 
opgeleverd.

Steentijd - bronstijd
Uit deze periode zijn maar weinig vindplaatsen bekend van het studiegebied (fig. 

4.1). Onderzoek ten noorden en zuiden van dit gebied heeft uitgewezen dat de 

nederzettingen, akkers en begraafplaatsen uit het neolithicum en de bronstijd zich 

op de strandwallen en de Oude duinen bevinden. Zo is in 1987 in het duingebied bij 

Wassenaar een massagraf uit de midden-bronstijd aangetroffen.43 Het graf bevatte 
de skeletten van twaalf individuen die met geweld om het leven zijn gekomen. 
Ongetwijfeld moeten zich in de directe omgeving bewoningssporen uit deze periode 
bevinden.
Inmiddels is gebleken dat de bewoning in de oudste perioden zich niet alleen tot het 
duingebied beperkte. Kort geleden zijn bij Hazerswoude namelijk bewoningssporen uit 
het midden- tot laat neolithicum gevonden op een zandige oeverwal nabij de Oude 
Rijn.44 Verder vallen in dit opzicht ook twee vindplaatsen ten zuiden van plangebied 
Nieuw Valkenburg op: ten eerste een vuurstenen pijlpunt uit het neolithicum, 
aangetroffen bij de uitbreiding van het Valkenburgse meer;45 ten tweede de vondst 
van een laatneolithische bijl van ‘groene steen’ in het zuidoosten van de gemeente, 
ergens tussen de Voorschoterweg en de loop van de huidige Rijn (fig. 4.1).46 Op beide 
vondstlocaties zijn geologisch gezien geen neolithische nederzettingen te verwachten. 
Bijlen, pijlpunten, spitsen en sikkels worden echter wel vaker aangetroffen in gebieden 
waar bewoning niet mogelijk was of onwaarschijnlijk lijkt. Het vermoeden bestaat dat ze 
samenhangen met off-site activiteiten zoals jacht en houtkap.

40  Ploegaert, Van Zijverden & Sophie 2005 en Van Oort 2007.
41  Bult & Hallewas 1986, 1987 & 1990; De Hing & Vos 2005; Van der Velde 2008. 
42  Mulder 1998.
43  Jungerius & Smits 1988.
44  Mond. mededeling B. Jansen (RAAP).
45  ARCHIS-waarnemingsnummer 17.294.
46  Waarschijnlijk diabaas, gabbro, doleriet of dioriet (ARCHIS-waarnemingsnummer 24.178).

4
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IJzertijd 
Het studiegebied laat over het algemeen in de loop van de ijzertijd een duidelijke 

toename van bewoningsresten zien. Uit de vroege- en midden-ijzertijd zijn nog maar 

weinig vindplaatsen bekend. In de late ijzertijd lijkt sprake van intensieve bewoning 

in het zuiden van het plangebied en direct daarbuiten. Waarschijnlijk vestigde men 

zich op hoger gelegen oevers. Deze nederzettingen van lokale groepen lijken tot in de 

Romeinse tijd bewoond te zijn. 

Bewoning in de vroege ijzertijd is aangetoond voor de oevers van de Oude Rijn ter 

hoogte van het huidige Valkenburg. Hier zijn tijdens de grootschalige opgravingen 

op het Marktveld in de vulling van een geultje aardewerkscherven, botfragmenten en 

brokken houtskool uit de vroege ijzertijd aangetroffen (fig. 4.1).47 Het vondstcomplex 

was afgedekt door een kleilaag die daar tussen ongeveer 400 en 200 v.Chr. tijdens een 

grote overstroming is afgezet.

47  ARCHIS-waarnemingsnr. 14.807.
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Een reeks van ijzertijdvindplaatsen is aangetroffen langs een geul die op de AHN-kaart 

is te herkennen.48 De geul is vanaf de zuidrand van het Valkenburgse meer naar 

de zuidgrens van het voormalige vliegveld is te volgen (fig. 3.2). Een deel van de 

vindplaatsen is in 1992 ontdekt door amateurarcheologen van de Stichting Historisch 

Centrum Wassenaar tijdens het uitgraven van het Valkenburgse meer.49 Andere 

vindplaatsen zijn aangetroffen tijdens de archeologische begeleiding van de aanleg 

van de rivierwatertransportleiding Bergambacht-Wassenaar/Katwijk (1992-1994)50 en 

het proefsleuvenonderzoek in onderzoeksgebied De Groene Buffer (2010).51 Uit de 

datering van het vondstmateriaal blijkt dat de zone langs voorgenoemde geul vooral 

in de late ijzertijd en Romeinse tijd intensief is bewoond. Een enkele vindplaats levert 

aanwijzingen op voor eerdere bewoning in de ijzertijd.52

Iets ten noorden en westen van de vindplaatsenreeks liggen zes vindplaatsen die 

mogelijk te koppelen zijn aan de AHN-geul. Drie vindplaatsen hiervan zijn ontdekt bij 

de begeleiding van de rivierwatertransportleiding. Deze vindplaatsen leverden ook 

aanwijzingen op voor bewoning in de Romeinse tijd.53

In het westen van het GHHR-terrein is bij proefsleuvenonderzoek in 2008 een neder-

zettingsterrein uit de late ijzertijd en Romeinse tijd aangetoond op een zandrug 

(vindplaats 1).54 In het midden van deze vindplaats lijkt een huisplaats te liggen. In het 

zuidwesten bevinden zich vooral sporen van kuilen en staken, die mogelijk verband 

houden met de randzone van het nederzettingsterrein. In alle werkputten zijn ook 

delen van greppels aangetroffen die mogelijk dienst hebben gedaan als afscheidingen 

van erven, akkers of weidevelden. Vindplaats 1 ligt op een brede oever die mogelijk 

bij een aftakking van de voornoemde AHN-geul hoort. De relatief late datering van 

de nederzetting is gebaseerd op het aangetroffen aardewerk. Uit drie 14C-dateringen 

blijkt echter dat ook in de midden-ijzertijd en de eerste helft van de vroege ijzertijd 

sprake moet zijn geweest van menselijke activiteiten. Het is onzeker of de zandrug ook 

in deze oudste perioden is bewoond. Mogelijk is de zandrug toen alleen voor landbouw 

of andere specifieke activiteiten benut. 

Vindplaats 2 van het GHHR-gebied ligt meer westelijk en is in 2009 door middel 

van sleuven onderzocht. Hier zijn twee bewoningsniveaus vastgesteld: een laklaag 

in de top van de kwelderafzettingen en een laklaag midden in de bovenliggende 

dekafzettingen. Het niveau in de top van de kwelderafzettingen leverde de meeste 

sporen op, vooral in werkputten 3 en 15. Het gaat om een ronde greppel, paalsporen 

en kuilen op een hoger gelegen kwelderoever. De sporen en de vondstlaag wijzen 

samen op de nabijheid van een erf uit de ijzertijd. Tijdens een jongere bewoningsfase, 

gekoppeld aan de dekafzettingen, is ter hoogte van vindplaats 2 sprake van een 

komgebied dat ingedeeld is met verschillende greppels. Deze fase hoort mogelijk 

thuis in de late ijzertijd-Romeinse tijd. Naast de greppels zijn geen andere sporen 

aangetroffen. Vermoedelijk werd het terrein van vindplaats 2 toen extensief gebruikt, 

bijvoorbeeld als weidegebied.

De zesde, ten noorden van de AHN-geul gelegen vindplaats is een groot aardewerk-

complex uit de vroege ijzertijd. Deze vondst is in 1996 ontdekt door de archeologische 

werkgroep van het Historisch Centrum Wassenaar (fig. 4.1).55 Een deel van het 

48  Zie hoofdstuk 3.
49  Monumentnrs. 10706-10709. 
50  Mulder 1998: vindplaatsen M7-M11.
51  Pruysen 2011: Groene Buffer: vindplaats 1&2.
52  Vindplaats Mulder 9: vroege ijzertijd; vindplaats Mulder 7: midden-ijzertijd?
53  Mulder 1998: vindplaatsen 13-15.
54  Jansen et al. 2010.
55  ARCHIS-waarnemingnr. 46.079.
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aardewerk kan gerelateerd worden aan de productie van zout. Omdat de vindplaats 

inmiddels door zandwinningsactiviteiten is verdwenen, is de landschappelijke context 

onduidelijk.

Ten noorden van het plangebied is bij de opgraving de Zanderij ook een laatprehisto-

risch bewoningsniveau aangesneden. Vermoedelijk gaat het hier om boerderijplaat-

sen uit de ijzertijd op kreekruggen die het terrein doorsnijden. De exacte aard en 

ouderdom van de bewoning waren echter niet meer te bepalen ten gevolge van de 

hoge grondwaterspiegel. 

Van drie vindplaatsen in het oosten en zuiden van het voormalige vliegkamp is de 

betekenis onduidelijk. In de oorlogsjaren 1942 en 1943 zijn op drie locaties rondom 

het vliegveld, tijdens het graven van enkele afwateringssloten en de aanleg van een 

tankgracht, vondsten van houtstructuren en aardewerk uit waarschijnlijk de ijzertijd 

en Romeinse tijd gedaan. De waarnemingen zijn genoteerd door medewerkers van 

professor A.E. van Giffen. Hij voerde toen zelf opgravingen uit in Valkenburg. De eerste 

locatie betreft de tankgracht die het vliegveld in het oosten doorkruist.56 Hier zijn 

dicht bij elkaar een vierpalige spieker, resten van houten vloertjes en een depressie 

met botmateriaal en handgemaakt aardewerk (ijzertijd?) aangetroffen. Overigens 

waren ook al eerder bij het graven van de tankgracht botmateriaal en aardewerk 

(handgemaakt en Romeins import) te voorschijn gekomen. 

De beide andere locaties hebben betrekking op resten van wegen of paden. Ten oosten 

van hoeve Zonneveld (zie verderop) is door arbeiders een knuppelweg gevonden.57 

Langs de zuidzijde van het toenmalige vliegveld heeft een van de omwoners naar 

eigen zegge ‘de Romeinse weg’ in een sloot gezien.58 Over de betrouwbaarheid van 

deze twee waarnemingen bestaat enige twijfel, omdat ze niet precies zijn ingemeten 

of ter plekke door (de medewerkers van) Van Giffen zijn gecontroleerd.

Romeinse tijd
Aan het begin van de jaartelling komt Nieuw Valkenburg in het grensgebied van het 

Romeinse Rijk te liggen. In Katwijk en omgeving ging de Oude Rijn de rijksgrens 

(limes) vormen. De komst van de Romeinen luidde een grootschalige inrichting van 

de zuidelijke oever van de Oude Rijn in. Figuur 4.2 toont de verspreiding van de 

vindplaatsen en monumenten in het studiegebied. In het centrum van Valkenburg is 

een castellum (Romeins fort) gebouwd dat onderdeel vormde van de verdedigings-

werken langs deze rijksgrens (fig. 4.3). Op de Tabula Peutingeriana, de enige uit de 

Romeinse tijd overgeleverde wegenkaart, staat het castellum vermeld onder de naam 

Praetorium Agrippinae. Deze naam is waarschijnlijk een verwijzing naar de moeder van 

keizer Caligula, Agrippina. Het castellum is in 39 of 40 n.Chr. gebouwd. Waarschijnlijk 

waren er in de decennia voor de stichting van het castellum al Romeinen in de regio 

Valkenburg geweest. De muntschat van het Marktveld daterend uit 28 n.Chr. is hier 

een stille getuige van.

In het Valkenburgse castellum waren tot ongeveer 240 n.Chr. continu troepen gelegerd. 

In de eerste gebruiksfasen bestond het castellum uit houten gebouwen, aarden wallen 

en grachten. Tussen 120 en 180 werd het hoofdkwartier opgetrokken uit tufsteen en 

rond 180 werden de aarden wallen vervangen door tufstenen muren. In de decennia 

rond het midden van de 3e eeuw is het fort verlaten als gevolg van Germaanse invallen. 

Tegen het eind van de 3e eeuw wisten de Romeinen de grens langs de Rijn door 

grootschalige militaire inzet te herstellen. Ook het castellum werd opnieuw in gebruik 

56  Figuur 4.1: vindplaats VG1.
57  Figuur 4.1: vindplaats VG3.
58  Figuur 4.1: vindplaats VG2.
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genomen. Waarschijnlijk heeft het toen geen reguliere militaire bezetting gekregen, 

maar diende het als versterkte opslagplaats voor graan. Deze functie heeft het 

castellum gedurende de gehele 4e eeuw gehad, waarna het definitief is verlaten. 

Rondom castella ontstonden in de regel burgerlijke nederzettingen, ook wel aangeduid 

als kampdorpen (vici). De vicus van Valkenburg strekte zich vanaf het castellum over 

ongeveer een kilometer in zuidelijke richting uit over de relatief hoge, zuidelijke oever 

van de Oude Rijn. De oeverzone was smal waardoor de vicus maar een maximale 

breedte van 200 m heeft gehad. Aan de hand van lokale toponiemen is de vicus van 

noord naar zuid opgedeeld in Veldzicht, Marktveld en de Woerd (fig. 4.3). Een aantal 

van de AMK-terreinen ten oosten van Nieuw-Valkenburg heeft betrekking op de resten 

van de vicus (fig. 4.2).

In de eerste bewoningsperiode van het Valkenburgse kampdorp (vanaf 39/40 n.Chr.) 

had de bebouwing hoofdzakelijk een militair karakter. Dit blijkt niet alleen uit de 

overwegend militaire gebouwen, maar ook uit de aangetroffen kaden en havenfaci-

liteiten. Hieruit blijkt dat de Woerd en Marktveld een belangrijke rol speelden bij het 

transport van goederen voor het leger.
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Later nam de invloed van het leger af. Na de overstromingen van de jaren 20 van de 

2e eeuw n.Chr. namen de militaire activiteiten af en werd de vicus een meer burgerlijk 

gebied. Tussen 70 en 240 n.Chr. was de vicus dicht bevolkt. Na het midden van de 3e 

eeuw kende het gebied nauwelijks nog bewoners. 

Tijdens de bewoning van de vicus kwamen op het Marktveld vooral boerderijen 

voor. Uit de opgravingsplattegrond blijkt dat een cluster van boerderijen direct ten 

oosten van het vliegveld omgeven was door een stelstel van brede greppels (fig. 4.4). 

De greppels waren op strategische plekken voorzien van dammen met duikers. De 

dammen dienden tevens als toegangswegen naar de boerderijen. De boerderijenclus-

ter met omgreppeling is tot aan het vliegveldterrein te volgen. 
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Ten noordoosten van de boerderijencluster ligt de limes-weg die het Valkenburgse 

castellum in zuidelijke richting met het castellum van Leiden-Roomburg (Matilo) 

verbond. De eerste fase, aangelegd rond 39/40 n.Chr., bestond uit een door 

palenrijen geflankeerd dijkje met wegverharding. Delen van deze weg zijn tijdens 

de overstromingen aan het begin van de 2e eeuw weggespoeld. Kort daarna zijn 

de weggespoelde delen vervangen door een nieuwe weg die meer landinwaarts is 

gesitueerd. Dit wegdeel was aan beide zijden voorzien van schuin aflopende taluds om 

de kans op wegspoelen te verkleinen. 

Tussen de boerennederzetting en de limes-weg lag een bijna 3000 m² groot grafveld 

dat van 1985-1988 voor de helft is opgegraven (fig. 4.4). In het onderzochte deel zijn 

meer dan 700 graven blootgelegd uit de periode 50-225 n.Chr.

De aanwezigheid van de Romeinen moet een grote invloed hebben gehad op het leven 

van de lokale groepen. Onduidelijk is of de inheemse nederzettingen in het westen van 

het studiegebied lange tijd gelijktijdig met vicus hebben gefunctioneerd of al vrij snel 

in de loop van de 1e n.Chr. eeuw zijn verlaten. In het midden van 1e eeuw wordt op de 

Zanderij een kleine nederzetting van lokale boeren gesticht. Buiten de nederzetting 

werd een grafveld aangelegd. Tegen eind van de 3e eeuw vond een complete 

herinrichting van de nederzetting plaats. Mogelijk vestigden zich toen nieuwe 

bewoners op het terrein. Rond midden van 3e eeuw hield ook deze bewoning op.59 Na 

het vertrek van de Romeinen rond 400 lijkt het gebied lange tijd vrijwel ontvolkt te zijn.

59  Van der Velde 2005.
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kerngebied

Figuur 4.4 
De opgraving Marktveld met de belangrijkste 
structuren, in het westen grenzend aan het 
voormalige vliegveld Valkenburg.
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Vroege middeleeuwen
M. Dijkstra (Diachron)

In de 6e en 7e eeuw is in het mondingsgebied van de Oude Rijn sprake van een bevol-

kingstoename. Deze toename kwam voort uit een natuurlijke bevolkingsgroei enerzijds 

en immigratie vanuit omliggende gebieden anderzijds: vooral het Midden-Nederlandse 

rivierengebied en de Noord-Nederlandse kuststreken zoals Friesland. Langs de 

Hollandse kust lijkt al snel sprake te zijn van een regionaal netwerk van relaties, zoals 

naar voren komt uit de verspreiding van typische ‘West-Friese’ huisplattegronden en 

mantelspelden van het type Domburg.60 
De bewoning concentreerde zich rondom de monding van de Oude Rijn: één van 

de belangrijke rivieren naar het Europese achterland en alleen daarom al vanaf de 

Romeinse tijd van strategisch belang. De bewoners van dit ‘kerngewest Rijnland’ 

60  Van der Velde & Dijkstra 2008.
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komen in historische bronnen vanaf de vroege 7e eeuw naar voren als Friezen. Of dit 

dezelfde Friezen waren als in de Romeinse tijd is nog maar de vraag, aangezien de 

bewoning in de turbulente laat-Romeinse tijd zeer sterk was teruggelopen. Mogelijk is 

de Friezennaam opnieuw geïntroduceerd door de Franken, die vanaf de 7e eeuw hun 

politieke ambities ook naar de Nederlandse kuststreken verlegden.61 Rond 800 werd 

de gehele Nederlandse kuststrook geschaard onder het Friese gebied, zoals blijkt uit 

de wetsteksten in de Lex Frisionum. Het Hollandse kustgebied bleef lange tijd bekend 

onder de naam West Frisia, totdat rond 1100 de naam ‘Holland’ opkwam.62 

De archeologie van de vroege middeleeuwen beperkte zich in de eerste helft van de 

20e eeuw aanvankelijk tot enkele grafvelden uit de Merovingische periode (6e-vroege 

8e eeuw). De grafvelden zijn ontdekt in 1906 in het Klein Duin bij Katwijk63 en in 1913 

bij Rijnsburg-De Horn.64 Ze bevatten zowel crematies in urnen als inhumaties. In het 

centrum van Valkenburg is bij opgravingen onder de dorpkerk, ter hoogte van het 

oude Romeinse fort, ook een begraving ontdekt met wapens uit de periode rond 700. 

Wellicht gaat het om het stichtersgraf van een christelijke begraafplaats (figuur 4.5).65

In 1949 werd voor het eerst in West-Nederland een opgraving gedaan, waarbij vroeg-

middeleeuwse huisplattegronden zijn aangetroffen. De opgraving vond plaats in 

het centrum van Rijnsburg, op de oever van de Vliet: een zijkreek van de Rijn. Het 

onderzoek bood slechts een beperkt inzicht in de structuur van de boerderijerven 

uit deze periode door de beperkte omvang van het veldwerk. Vanaf de jaren ’80 van 

de 20e eeuw nam de informatie hierover echter gestaag toe dankzij grootschaliger 

onderzoek (fig. 4.5). Zo zijn grotere delen van nederzettingen opgegraven in Katwijk-

Zanderij Westerbaan, Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest en Valkenburg-De Woerd.

In Katwijkse Zanderij concentreerde de bewoning zich in een landschap van Oude 

Duinen, dat vanaf de Late IJzertijd was gevormd op de dieper gelegen kreek- en 

komafzettingen. De boerderijen dateren uit het midden van de 5e eeuw tot in de 8e 

eeuw.66

Recentelijk zijn in Oegstgeest op kronkelwaardafzettingen langs een oude restgeul 

van de Rijn bewoningssporen opgraven uit de 6e-7e eeuw. De boerenerven waren 

dwars op de oever georiënteerd, die zwaar beschoeid was en voorzien van diverse 

sleephellingen.67 

Vlak ten noordwesten van de nederzetting bij Oegstgeest is op de zuidoever van de 
Oude Rijn een andere nederzetting onderzocht. Op het terrein De Woerd, gelegen 
ten zuidoosten van het oude dorp Valkenburg, lag in de laat 7e tot in de 9e eeuw een 
nederzetting met een omvang van minstens zes tot acht gelijktijdige erven.68 Tijdens 
de opgravingen is duidelijk geworden dat de nederzetting in de loop van de tijd de 
Oude Rijn volgde, die zich in oostelijke richting verplaatste. Langs de rivieroever was 
ook een landhoofd met steiger aanwezig. Opvallend is dat in de nederzetting alleen 
tweeschepige huizen zijn aangetroffen. Aan de hand van de opgravingen in Oegstgeest 
en Katwijk zijn deze gebouwen te typeren als schuren. Mogelijk dat de bijbehorende 
woonstalhuizen op het westelijke hogere deel van de oever lagen, dat nog niet is 
opgegraven. 

61  Bazelmans 1992-1998.
62  Bazelmans et al. 2004.
63  Holwerda/Krom 1907; Evelein 1911; Holwerda 1912.
64  Holwerda 1914; Wimmers 1986.
65  Van Giffen 1948-1953, 47-50; Dijkstra in voorb.
66  Van der Velde 2008.
67  Hemminga en Hamburg 2006; Hemminga et al. 2008.
68  Bult/Doesburg/Hallewas 1990.
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Op het Marktveld, dat tussen De Woerd en de kern van het dorp Valkenburg ligt, zijn 
geen vroeg-middeleeuwse bewoningsresten bekend. Mogelijk werd dit gebied slechts 
extensief gebruikt vanuit het dorp Valkenburg en vormde het tevens de scheiding met 
het buurtschap De Woerd. 

Aangenomen wordt, dat de bewoning zich in de vroege middeleeuwen beperkte tot 
de hogere oeverdelen direct langs de Rijn. Het achterliggende komgebied (‘de Broek’) 
werd in deze periode nog doorsneden door diverse getijdekreken en een zijtak van de 
Rijn.69 Het werd slechts extensief gebruikt voor beweiding en hooiland. Pas later in de 
middeleeuwen is dit gebied systematisch ontgonnen.70 Direct ten westen en zuidwesten 
van het onderzoeksgebied is wel enig aardewerk aangetroffen dat mogelijk dateert uit 
de vroege middeleeuwen, maar dit kan evengoed Romeins materiaal betreffen.71 

De kerk in het oude centrum van Valkenburg wordt al genoemd in de goederenlijst 

van de Utrechtse St. Maartenskerk. De daarin opgesomde schenkingen aan de 

Utrechtse bisschop zijn te dateren in de 8e-9e eeuw. Daarmee is het één van de oudste 

kerken van Zuid-Holland. Aan het einde van de 9e eeuw is het Utrechtse grondbezit, 

waaronder dus ook Valkenburg, in beslag genomen door de West-Friese graaf Gerulf, 

de stamvader van het Hollandse gravenhuis.

Een groot deel van Valkenburg werd vanaf de Karolingische tijd geëxploiteerd in 

de vorm van een hof, bestaande uit een herenhoeve met omliggend hofland en 

afhankelijke hoeven. De herenhoeve met het omliggende land werd pas in de 13e eeuw 

door de graaf verkocht. Het lag op de Luttige Geest ten westen van het dorpscentrum 

van Valkenburg, tussen de Katwijkse duinen en Vliegveld Valkenburg in.72 

Volle en late middeleeuwen-nieuwe tijd
T. Hos

Net als in veel andere delen van Holland vonden er in de 12e eeuw in de omgeving 

van Valkenburg ingrijpende waterstaatkundige werken plaats. Zo is de Oude Rijn 

afgedamd bij Wijk bij Duurstede en is de Rijndijk aangelegd over de Voorschoterweg en 

de Hoofdstraat. Het is niet duidelijk wat het effect van deze waterstaatkundige werken 

op het gebied rond Valkenburg was. De invloed van binnendringend zeewater en hoge 

waterstanden door rivierwater zal in ieder geval drastisch zijn afgenomen. De Oude 

Rijn bleef in ieder geval wél watervoerend en bevaarbaar. Het achterland werd toen 

vermoedelijk minder drassig en daarmee meer geschikt voor landbouw zijn. Dit laatste 

geldt waarschijnlijk niet voor het hele gebied. Ondakns de waterstaatkundige werken 

zal een groot deel van het studie gebied, de zone tussen de oevers van de Oude Rijn en 

de zuidelijke strandwallen, te nat zijn geweest voor bewoning. Dit blijkt onder meer uit 

vele veld- en broek-toponiemen op de historische kaarten. Het gebied kan getypeerd 

worden als een drassig komgebied dat vermoedelijk vooral als weide in gebruik is 

geweest. Archeologische waarnemingen bevestigen dit beeld. In het tussengelegen 

gebied zijn weliswaar enkele vondsten gedaan, maar dit betreft in de meeste gevallen 

strooivondsten. Uitzondering zijn enkele greppels in het centrum van het studiegebied.

Over het algemeen zijn in de ontginning van het komgebied twee belangrijke perioden 

te onderscheiden: allereerst de ontginning van 1000 n.Chr. die samenhangt met 

de 12e-eeuwse afdamming en bedijking van de Oude Rijn. Deze ontginningsfase is 

69  Lenselink 1988.
70  Parlevliet 1992, 24-25.
71  Mulder 1998: vindplaats 15.
72  Parlevliet 1992.
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karakteristiek voor grote delen van Holland en geeft inzicht in de eerste ontstaansfase 

van ons huidige cultuurlandschap. De tweede fase valt in de 16e eeuw, als de laatste 

‘natte gebieden’ worden ingepolderd en als cultuurlandschap worden ingericht. Deze 

fase is uitvoerig beschreven in historische bronnen en kaarten.

Een argument tegen het bovenstaande levert de percelering van de Broekpolder (ter 

hoogte van de ligging van de start- en landingsbanen). Waar de omliggende polders 

(de Ruigelaanse en Veenzijdse Polder en de Ommedijkse Polder) een systematische, 

smalle en langgerekte perceelsindeling hebben, is die van de Broekpolder uiterst 

onregelmatig (fig. 4.6). Er kan nauwelijks over een geplande percelering gesproken 

worden. Dergelijke onregelmatige verkavelingen dateren vaak van voor de late 

middeleeuwen en duiden eerder op een vroegmiddeleeuwse verkaveling. Indien het 

gebied inderdaad al in de vroege middeleeuwen verkaveld is geweest zal dit naar 

verwachting ten behoeve van de landbouw zijn geweest en in dat geval dus relatief 

droog hebben gelegen.

Figuur 4.6 
Historische kaart uit 1850 met ten zuiden 
van Valkenburg de Broekpolder, de 
Ruigelaanse en Veenzijdse Polder en de 
Ommedijkse Polder.
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De bewoning uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zal zich in het studiegebied 

geconcentreerd hebben op de oevers van de Oude Rijn (met de dorpen Valkenburg 

en de Woerd) én op de strandwallen in het zuiden van het plangebied. Naast de reeds 

gememoreerde herenhoeve van de Luttige Geest lagen in de oostelijke randzone 

van het plangebied twee andere ‘hoven’: Torenvliet en Sonnevelt. Torenvliet wordt in 

de oudste overgeleverde belening uit 1369 beschreven als de woning genaamd ‘den 

Hoef’ met gracht en nieuwe boomgaard met omheining. In 1452 is sprake van een 

hofstede en woning met erf: voorheen ‘Ten Hove,’maar na de bouw van een toren 

‘Torenvliet’ genaamd. De ridderhofstad is in 1733 gesloopt. De boerderij op ca. 200 m 

ten noordwesten van de buitenplaats bleef echter bestaan en nam de naam Torenvliet 

over.73 De locatie van de voormalige boerderij ligt binnen het plangebied. Het oudere 
huis Torenvliet lag er net buiten. 
Huis Sonnevelt werd in 1396 beleend door de Hollandse graaf. In 1631 werd het 

verbouwd tot een statige buitenplaats. Waarschijnlijk is het in 1752 afgebroken. Aan 

de huidige boerderij is nog te zien dat het landgoed tot de grote boerderijen bleef 

behoren.74 Onbekend is tot hoever in de tijd deze boerderijen teruggaan. Hebben ze 

wortels in de vroege, volle of late middeleeuwen?

Naast deze boerderijen zijn in het plangebied geen aanwijzingen voor bewoning in de 

middeleeuwen of nieuwe tijd tot de inrichting als vliegveld aan het begin van de 20e 

eeuw bekend, met uitzondering van de nog aanwezige boerderijen direct ten noorden 

van het vliegveld.

Het militaire vliegkamp Valkenburg
A. Bosman (Past2Present)

Valkenburg kreeg in 1939 strategische betekenis, toen de Nederlandsche 

Heidemaatschappij begon met de aanleg van een militair vliegveld voor de’ 

Luchtvaartafdeeling’ als onderdeel van de Landmacht.75 De aanleg geschiedde in 
het kader van een werkverschaffingsproject: uit de wijde omgeving zijn ruim duizend, 
voornamelijk werkloze, arbeiders aangetrokken om de klus te klaren. 
Het vliegveld was nog in aanbouw aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens 

de Duitse invasie in mei 1940 is zwaar om het vliegveld gevochten, hoewel het nog 

werd bemalen en niet operationeel was. Het vliegveld is uiteindelijk afgebouwd 

door de Duitsers en diende daarna als onderdeel van de Atlantikwall. Tot 1943 werd 

Valkenburg in gebruik gehouden als hulpbasis voor jachtvliegtuigen. Daarna maakten 

de Duitsers het vliegveld volledig onbruikbaar. Na de bevrijding is het kort in Britse 

dienst geweest.

In 1947 droeg de Britse Royal Airforce het vliegveld over aan de Marine 
Luchtvaartdienst (MLD). Na deze overdracht kreeg het vliegveld de naam ‘Marine 
Vliegkamp Valkenburg’, kortweg MVKV. De marine stationeerde hier toen de 
squadrons 320 en 321. Deze hadden als taak de opsporing en bestrijding van Russische 
onderzeeboten.
Sinds de sluiting van het militaire vliegveld Ypenburg bij Den Haag in 1991 fungeerde 

het Marine Vliegkamp als ceremoniële basis voor VIP-vluchten voor het Koninklijk Huis, 

het kabinet en buitenlandse staatshoofden.

73  Parlevliet 1992, 29-30; Portengen 1991, 274-278.
74  Portengen 1991, 269; Parlevliet 1993.
75  Voor een uitgebreid verslag van de militaire geschiedenis van het vliegveld Valkenburg, zie 

bijlage 1. 
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Landschap van het onderzoeksgebied Kerngebied

B. Jansen & E. Porreij-Lyklema ( RAAP Archeologisch Adviesbureau)

5.1 Inleiding

De kolomopnamen, natuurlijke sporen in de proefsleuven en een beperkt aantal 

aanvullende boringen geven een gedetailleerd beeld van de bodemopbouw in het 

onderzoeksgebied Kerngebied. Deze bodemopbouw komt in hoofdlijnen overeen met 

die van eerdere onderzoeken in de directe omgeving. Het beeld van een verlandend 

estuarium kan gehandhaafd blijven. Er zijn geen aanwijzingen voor strandwallen, oude 

duinen of overstoven delen van het estuarium gevonden.

De verlanding van het estuarium kenmerkte zich door verschillende landschappen 

en afzettingsmilieus. Deze afzettingsmilieus hebben geleid tot de vorming van 

verschillende stratigrafisch van elkaar gescheiden landschappen. De volgende 

landschappen zijn van beneden naar boven te onderscheiden binnen het onderzoeks-

gebied: een estuarien landschap dat gevormd is in een inter- of subgetijdenmilieu, een 

kwelder/krekenlandschap dat gevormd is in een supragetijden milieu en een landschap 

dat is gevormd als gevolg van overstromingen vanuit de Rijn. In dit laaste geval was 

de Rijnmonding, het estuarium, vermoedelijk al voor een belangrijk deel afgesloten. 

Tussen de vorming van bovenstaande landschappen is sprake geweest van een periode 

van verminderde of afwezige sedimentatie. In de top van de estuariene afzettingen 

is dit herkenbaar aan een hoger humusgehalte en een afname van de korrelgrootte. 

Beide duiden op een afname van de stroom- en sedimentatiesnelheid. De eindfase van 

het kwelder/krekenlandschap wordt gerepresenteerd door een pakket met meerdere 

laklagen, doorgaans twee. Laklagen worden eveneens gevormd in perioden van sterk 

verminderde of afwezige sedimentatie, waarbij humusaanrijking van de bodem plaats 

vindt. Laklagen kunnen zich zowel onder natte als droge omstandigheden vormen. 

Doorgaans zijn laklagen onder natte omstandigheden bruin, terwijl die onder nattere 

omstandigheden vrijwel zwart kunnen zijn.

Voor de landschapsreconstructie zijn in totaal 952 profielopnamen en boringen 

gebruikt. Zowel de boringen als profielopnamen zijn lithologisch beschreven conform 

NEN 5104.76 Daarnaast zijn alle bodemlagen lithogenetisch geïnterpreteerd en 

bodemkundig beschreven. Waar mogelijk zijn deze gegevens aangevuld met die van 

eerdere onderzoeken uit (de directe omgeving van) het onderzoeksgebied.

5.2 Begrippenkader 

Zoals uit de inleiding blijkt, zijn er in het gebied drie paleo-landschappen te 

onderscheiden. Deze landschappen zijn gevormd in een overgangsgebied tussen 

een zoet, fluviatiel afzettingsmilieu enerzijds en een zout, marien afzettingsmilieu 

anderzijds. Hierdoor is het lastig om de lithogenetische eenheden per landschap 

conform de gangbare benamingen onder te verdelen. Zoals in § 3.1 reeds is opgemerkt, 

ontbreken in het ondezoeksgebied de kenmerkende morfologische eenheden van 

een meanderende rivier, vooral oeverwallen en kronkelwaarden. Door de duidelijke 

fluviatiele component zijn de lithogenetische eenheden ook niet in de gangbare 

mariene eenheden, gorzen en slikken of platen, in te delen. Voor onderhavig onder-

76  Nederlands Normalisatie-instituut 1989.
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zoeksgebied is daarom een alternatieve indeling opgesteld. In tabel 5.1 zijn de 

onderscheiden lithogenetische eenheden per paleo-landschap omschreven. De 

onderscheiden eenheden zijn uiteraard een schematisering van de werkelijkheid. 

Ze zijn als uitganspunt gebruikt om de lagen in de profielen onder te verdelen. Op 

basis hiervan is van de drie onderscheiden landschappen een paleo-geografische 

reconstructie gemaakt. In de onderstaande paragrafen worden de kenmerken van deze 

drie landschappen in meer detail besproken. Figuur 5.1 toont een geologisch profiel, 

min of meer west-oost georiënteerd door het centrale deel van het onderzoeksgebied 

met afzettingen uit de drie landschappen en de bijbehorende afzettingsmilieus. 

landschap afzettingsmilieu hoogte (m NAP) eenheden omschrijving

estuarien sub- / intergetijden -0,9 – -2.2 estuariene 
afzettingen

humeuze, zware klei naar bene-
den toe meer gelaagd en over-
gaand naar zand

kwelder -kreek supragetijden -0,5 – - 2,0 kom ontkalkte humeuze, zware klei

kreek-oever gerijpte zandige klei, top ontkalkt

kreek-geul humeuze klei al dan niet gelaagd

getijden - dek supragetijden -0,1 – -1,4 getijden-geul humeuze klei al dan niet gelaagd 

getijden-dek kleiige tot zandige afzettingen

Het belangrijkste onderscheid tussen de sub-/intergetijdenafzettingen en de suprage-

tijdenafzettingen is de mate van bioturbatie. Afzettingen die boven GHG zijn gevormd 

kenmerken zich door bioturbatie, waardoor de fijne gelaagdheid verdwenen is.77 De 

estuariene afzettingen zijn, met uitzondering van een dun pakket humeuze klei aan de 

top, sterk gelaagd.

Het onderscheid tussen het kwelder/krekenlandschap en het getijden /deklandschap 

is vrij arbitrair. De keuze om deze indeling te hanteren ligt vooral in het feit dat de 

jongere getijden/dekafzettingen zich niet (echt) kenmerken door ontwikkelde oevers 

in een beperkte zone langs de geulen. Feitelijk komen overal in het onderzoeksgebeid 

zandige, oeverachtige afzettingen voor direct onder de bouwvoor. Het blijkt dat de 

meer zandige afzettingen van dit jongste landschap zijn gevormd in de lagere delen 

van het toenmalige landschap, te weten de lager gelegen komgebieden en de laag 

gelegen verlande geulen van het kwelder /krekenlandschap, zonder dat sprake is van 

geulvorming. In deze zones worden ook de dikste lagen van dit jongste sediment 

aangetroffen. Vooral het nivellerende effect van het reliëf 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 dat van de oevers in het kwelder /krekenlandschap.

77  Hijma 2009.

Tabel 5.1 
Paleo-landschappen met de onderscheiden 
lithogenetische eenheden.
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Figuur 5.1 
Geologisch profiel door het Kerngebied. De inzetten tonen 
de ligging van het profiel dwars door respectievelijk het dek- 
en kwelderlandschap (inzet schaal 1:15.000).
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5.3 Estuarien landschap

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

duidelijk fining upwards sequentie. De top van deze 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 

subgetijdenmilieu afgezet (wadachtig). In deelgebied 1 was een beeld ontstaan van 

hoger opgeslibte estuariene afzettingen in het zuiden. Deze hoger opgeslibte delen 

bevatten hier ook meer houtresten. In deelgebeid 2B is een dergelijke relatie niet 

vastgesteld. Verspreid in het deelgebied is sprake van zones met meer houtresten in 

de top van de estuariene afzettingen (spoor 4100 of 4200). Het voorkomen van hout, 

zowel wortelhout als stammen/takken, duidt op een droger en waarschijnlijk zoeter 

milieu. In de eindfase van het verlanden van het estuarium lijkt sprake te zijn van 

een broekbosachtige vegetatie in deze delen van het gebied. De overige delen waar 

riet overheerst, lijken natter te zijn geweest. In figuur 5.2 is de top van de estuariene 

afzettingen weergegeven inclusief de aangetroffen organische resten. Voor het 

hoogtemodel zijn de kolomopnamen, waaruit blijkt dat de top van de estuariene 

afzettingen door jongere geulen zijn geërodeerd, niet meegenomen. Uit figuur 5.2 

blijkt dat er geen duidelijke relatie bestaat tussen de hoogteligging van de top van de 

estuariene afzettingen en de soorten plantaardig materiaal. Naar verwachting zouden 

de randen van het estuarium hoger opgeslibt zijn. In het onderzoeksgebied is van een 

hogere opslibbing aan de zuidwestkant echter geen sprake. Waarschijnlijk bevindt 

het gebied zich te ver van de randen van het estuarium voor dergelijke verschillen in 

opslibbing. 

De basis van het estuarien landschap wordt gevormd door een zandpakket. De 

diepte van dit zandpakket vertoont ten opzichte van het maaiveld een sterke 

variatie. Onduidelijk is of dit verschil in zanddiepte ontstaan is ten tijde van het 

subgetijdenafzettingsmilieu of dat er sprake is van geulvorming in de latere inter-

getijdenfase. In het hoogtemodel lijkt sprake te zijn van een geulvormige laagte 

met een min of meer zuidoost – noordwestoriëntatie in het oostelijke deel van het 

onderzoeksgebied (deelgebieden 1 en 2A). In deelgebied 2A is in twee boringen een 

geul waarschijnlijk behorende tot het estuariene landschap aangetroffen (boringen 

vnv-2a-01 & vnv-2a-02). Deze geul is in profielopnamen in de directe omgeving niet 

aangetroffen. Een mogelijke verklaring is dat de aangetroffen geulvulling lithologisch 

niet of nauwelijks afwijkt van de top van de estuariene afzettingen buiten deze geulen. 

Omdat de profielopnamen niet consequent tot in de zandige facies van de estuariene 

afzettingen zijn doorgezet, kunnen hierdoor geulen behorende tot dit landschap 

gemist zijn. De geulvormige laagtes in het centrale en westelijke deel van het onder-

zoeksgebied zijn waarschijnlijk te verklaren door erosie vanuit jongere geulen of 

samendrukking door de aanwezigheid van een dik pakket kreekafzettingen (zie §5.4 en 

§5.5).

Datering
Op basis van de begindatering van de Oude Rijn kan worden aangenomen dat de 

oudste estuariene afzettingen in het gebied dateren van na 4400 v.Chr. Op twee 

locaties is een monster uit de top van de estuariene afzettingen met de AMS-methode 

gedateerd (tabel 5.3: werkput 37, spoor 6003 en werkput 119, spoor 6001 en 6002). 
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Bijlage 7

Figuur 5.2 
Kerngebied met hoogteligging van de sub-/
intergetijdenafzettingen en de aangetroffen 
organische resten.
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Deze monsters leveren een eindfase datering voor dit landschap op tussen 2993 – 

2755 BP (respectievelijk 1310-1120BC en 970-830BC, bij 1 sigma). Deze dateringen 

passen goed binnen het bekende dateringsbeeld van (vermoedelijk) venige estuariene 

afzettingen ten noordoosten van het onderzoeksgebied. Deze afzettingen zijn 

gedateerd op ca. 1500 v.Chr.78 Op basis van deze dateringen lijkt het gebied pas vanaf 

de late bronstijd boven het GHW uitgekomen te zijn. 

5.4 Kwelder / krekenlandschap (prehistorie: bronstijd – ijzertijd)

Algemeen
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. Ook de sterk humeuze top van de estuariene afzettingen duidt hier op. 

Het kwelder/krekenlandschap (supragetijdenmilieu) kenmerkt zich door het 

voorkomen van verschillende geulen of geulsystemen. Figuur 5.3 geeft de top van het 

kwelderlandschap (m NAP) en de dikte van het totale pakket kwelder/ kreekafzet-

tingen. Op basis van dit beeld en de laaginterpretaties uit het veld is een reconstructie 

van dit landschap gemaakt (fig. 5.4). In figuur 5.4 is een aantal van de smalle geulen 

aangegeven. De exacte loop van deze smalle geulen is echter op basis van de huidige 

gegevens niet goed vast te stellen. Bovendien zijn niet alle smalle geulen aangegeven. 

Vandaar dat deze smalle geulen als een aparte eenheid zijn aangegeven. 

Uit figuur 5.3 blijkt dat in het noorden van het onderzoeksgebied de top van de 

kwelder/kreekafzettingen iets hoger ligt. Dit kan duiden op een ontwikkeling van 

geulsystemen vanuit het noorden naar het zuiden.Het gereconstrueerde beeld van de 

geulsystemen en de verspreiding van de oevers verschaft geen duidelijkheid hierin. 

Het is niet uit te sluiten dat zowel sprake is van meer fluviatiele geulen vanuit zuidelijke 

richting, als meer mariene geulsystemen vanuit het noorden. 

Kreeksystemen
Vooral in het centrale deel van deelgebied 2B lijkt sprake van een goed ontwikkeld 

geulenstelsel, waarlangs zich zandige oevers hebben gevormd. Het geulenstelsel heeft 

een min of meer noord-zuid oriëntatie en buigt in het noorden iets oostelijk af. Uit de 

profielopnamen en vlakgegevens ontstaat een beeld van enkele bredere geulen met 

zandige oevers, waaruit zich een fijner geulsysteem vertakt. Deze kleinere geulen zijn 

minder diep en meestal is geen sprake van oever(wal) vorming. 

Op basis van de resultaten van deelgebied 1 werd een bredere geul onder de 

landingsbaan tussen deelgebieden 1 en 2B verondersteld. De resultaten van deelgebied 

2B lijken dit beeld te bevestigen. Het lijkt alleen eerder om een wat smallere en meer 

kronkellende geul te gaan. 

Buiten de zones met oever- en geulafzettingen komt zwaardere klei (kalkloze, (licht)

grijze, sterk siltige klei) voor die op grotere afstand van de geulen humeuzer en zelfs 

venig wordt. Ook in de komgebieden zijn enkele geulen aangetroffen. Het gaat hier 

om smalle, relatief ondiepe geulen met een kenmerkende humeuze opvulling en 

ontbrekende (zandige) oevers. Verondersteld wordt dat deze geulen de uitlopers van 

een zich vertakkend geulsysteem vormen. Op basis van het proefsleuvenonderzoek 

blijken deze geulen niet eenduidig te volgen. Mogelijk bevonden delen van de relatief 

smalle en kronkelende geulen zich tussen de gerigstreede kolomopnamen of sleuven. 

Dergelijke smalle en ondiepe geuldelen zijn niet in figuur 5.4 opgenomen. Feitelijk kan 

worden aangenomen dat in de komgebieden sprake is van een fijn stelsel van ondiepe 

kreekjes zonder oevers. 

78  Lenselink 1988; 14C-datering met code GrN-9395.
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Ook langs de grotere geulen zijn niet altijd goed ontwikkelde oeverafzettingen 

aanwezig. Ook deze kunnen zich deels tussen de profielopnamen bevinden. Het is 

echter aanemlijk dat niet langs de gehele loop van de sprake is geweest van zandige 

oevers. Mogelijk zijn alleen in de binnenbochten en sporadisch langs de buitenbochten 

zandige oevers gevormd. De nederzettingssporen in het kwelder/krekenlandschap 

hangen samen met de aanwezigheid van de zandige oevers. 

Bijlage 8

Figuur 5.3a 
Kerngebied met morfologische kenmerken 
van het kwelder/krekenlandschap. 



landSchap van het onderzoekSgebied    75

Op een aantal locaties zijn de bredere kreekgeulen in meer detail en tot grotere diepte 

onderzocht (vooral kreekgeulen in werkput 36, werkput 106 en werkput 173). Uit deze 

drie waarnemingen blijkt dat de kreken zich tot enkele meters in de onderliggende 

sedimenten hebben ingesneden. Aan de basis van de geulvulling bevindt zich matig 

grof (bedding)zand. De restgeulvulling bestaat van onder naar boven uit sterk gelaagde 

klei overgaand in humeuze klei met telkens minder zand- en/of siltlagen. De top van 

de verlandingsafzettingen bestaat uit sterk humeuze, zware klei of veen (fig. 5.4). Op 

basis van een (zeer beperkt) aantal schelpenmonsters uit bovengenoemde geulen blijkt 

dat deze in een zoet afzettingsmilieu zijn gevormd.79 Verschillende exemplaren van 

landslakken in deze monsters geven duidelijk een beeld van een zoetwatergetijdenge-

bied met periodiek droogvallende oevers. De waterminnende soorten duiden op een 

milieu met langzaam stromend water, wat goed past bij de ligging van het gebied aan 

de landzijde van een uitgebouwde delta.

79  Zie hoofdstuk 15: monsters 386, 408, 432, 573, 574, 576 -579, 888.

Bijlage 8

Figuur 5.3b 
Kerngebied met morfologische kenmerken 
van het kwelder/krekenlandschap. 
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Figuur 5.4. Morfologie van het kreken - kwelderlandschap met de aanwezigheid van een (dubbele) laklaag in de top van dit landschap.  

BJ1/_1262_kwelder

smalle (zij)kreekgeul, gelaagde klei;  

komafzettingen, zware klei en veen

oeverafzettingen, zandige klei en zand;
op kreek- of estuariene-afzettingen
(hoofd)kreekgeul, humeuze gelaagde klei; 
al dan niet afgedekt met oeverafzettingen

terein onderzocht door ARCHOL (2009i).

kwelderafzettingen geërodeerd
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Geomorfologie

Figuur 5.4 
Kerngebied met morfologie van het kwelder/krek-
enlandschap, de aanwezigheid van een (dubbelle) 
laklaag in de top van dit landschap en de monster-
punten van 14C-datering.
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Het diatomeeënonderzoek van de geulvulling in werkput 36 laat zien dat er sprake is 

van een verlandende zoetwatergetijdengeul. De onderste onderzochte afzettingen 

uit deze geul (basis spoor 6011 & top spoor 6012) duiden op een sterke afwisseling 

van droge en natte omstandigheden. Dit wijst waarschijnlijk weer op een sterkte 

invloed van het getij. In deze onderste lagen lijkt periodiek sprake te zijn van relatief 

diep water. De aangetroffen diatomeeën in de monsters erboven (midden spoor 6011) 

duiden op ondieper water en minder frequent droogvallen. Dit beeld past bij een 

verlandende geul, waarin de getijdeninvloed afneemt. In de bovenste vulling van de 

kreek, aan de basis van spoor 6000, zijn vooral indicatoren voor zoete omstandigheden 

te vinden. De bovenste twee monsters, uit de basis van spoor 5020 en de top van spoor 

6000, duiden op veranderde omstandigheden. De hierin aangetroffen soorten duiden 

op een dynamisch milieu met duidelijk mariene invloed.80 Een verandering in de milieu-

omstandigheden op de overgang van de kwelder- naar de dekafzettingen ligt gezien 

de lithogenetische verschillen ook voor de hand. Uit zowel het pollen- als diatomeeën-

onderzoek blijkt dat er in de directe omgeving ten tijde van het verlanden van de geul 

in werkput 36 sprake was van menselijke activiteit. Gezien het voorkomen van pollen 

van tarwe en akkeronkruiden in de monsters uit de sporen 6000, 6010 en 6011 kan 

worden aangenomen dat in de directe omgeving sprake was van landbouw. Dit duidt 

op relatief droge omstandigheden en een lage overstromingsfrequentie van de hogere 

delen van het kwelderlandschap ten tijde van het verlanden van deze geul. 

In monster 403 uit een van de vullingslagen van een kreekgeul in werkput 13, komen 

relatief veel brakwaterexemplaren voor, te weten de basters drijfslak. Deze soort 

kan alleen in brakwater overleven. Het is niet duidelijk of het aantreffen van deze 

indicatoren voor een brakwater milieu duiden op een regionale verandering in het 

milieu. Mogelijk is er een andere verklaring voor dit afwijkend monster. 

Oevers
De kwelderoevers kennen een geringe laterale verspreiding (fig. 5.1 en 5.4) en bestaan 

uit zandige klei of siltarm, fijn zand. In de beter ontwikkelde delen van de oevers 

komen sporen van enige verbruining, ijzer en mangaanvlekken voor. Deze initiële 

rijpingsverschijnselen duiden op een relatief droge ligging van de oevertoppen. De 

oevers zijn in de regel kalkrijk en variëren in dikte van enkele decimeters tot meer 

dan een meter. Uit de opbouw van de oevers blijkt dat er sprake is van meerdere, 

minimaal twee perioden van oeverwalvorming. Dit blijkt uit het voorkomen van 

oeversediment onder de dubbele laklaag en - in sommige gevallen - ook tussen de 

twee laklagen. In sommige oevers zijn meer dan twee laklagen aangetroffen, wat duidt 

op meerder stilstandsfasen in de sedimentatie. Het is niet duidelijk of dit om lokale 

fenomenen gaat of dat er op regionale schaal sprake is geweest van stilstandsfasen in 

de sedimentatie. 

Laklagen
De top van het kwelder/krekenlandschap kenmerkt zich door het voorkomen van 

één of meerdere dunne laklagen. In de regel betreft het een ‘dubbele’ laklaag: twee 

donkergrijze laagjes van enkele centimeters dikte, gescheiden door een lichtere 

kleiband van eveneens enkele centimeters dikte. Op de hoogste delen van de oevers is 

vaak sprake van maar één laklaag die iets lichter van kleur is en ca. 10 centimeter dik. 

In de (rest)geulen en laagste delen van de kommen bestaat de top van dit landschap uit 

een venig pakket. Dikwijls is in de kleurverschillen binnen het pakket nog de ‘dubbele’ 

laklaag te herkennen. 

80  Zie hoofdstuk 14.
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Opvallend is dat vooral in de lagere delen van dit landschap de dubbele laklaag 

regelmatig onderbroken is. Ter hoogte van dergelijke onderbrekingen is de laklaag 

vaak rommelig en lijkt vertrapt te zijn. De onderbrekingen van de laklaag kunnen 

ontstaan zijn door later erosie of door bijvoorbeeld de aanleg van greppels. Voor 

beiden verklaringen zijn nog geen overtuigende bewijzen gevonden. 

Datering
Uit de directe omgeving was één datering van vermoedelijk de dubbele laklaag van 

het kwelderlandschap bekend. Deze datering komt van een locatie direct ten westen 

van de N206 en ten oosten van het onderzoeksgebied. De dubbele laklaag is daar 

gedateerd op ca. 1000 v.Chr.81 Op grond van de resultaten van onderhavig onderzoek 

is de vorming van het kwelder/krekenlandschap nader te dateren. In totaal zijn er 11 

monsters van afzettingen van dit landschap gedateerd. Het gaat vooral om monsters 

uit de verlandingsafzettingen van twee kreekgeulen (tabel 5.1 en fig. 5.4 en 5.5, 

monsters van locaties 5 en 6). Op basis van deze dateringen wordt een beeld verkregen 

van de verlanding, het inactief raken van deze geulen. Het moment van inactief 

raken ligt tussen 2743/2690 BP en 2711 BP (respectievelijk ca. 875/850 en 865 v.Chr.). 

De oudste datering van de vullingen op locatie 6 lijkt er op te duiden dat de geul in 

meerdere eeuwen is verland (tabel 5.1, monster uit spoor 6011). Echter, uitgaande 

van de spreiding van de dateringen en de jongere datering van de dieper gelegen 

lagen dient men hierbij enige voorzichtigheid in acht te nemen. Dit geldt ook voor de 

monsters van locatie 2. De eindfase van de kwelderafzettingen is ouder gedateerd dan 

de onderliggende estuariene afzettingen (vergelijk tabel 5.1: werkput 119, spoor 5030 

en spoor 6001). 

Alle dateringen van het kwelder/ krekenlandschap samen duiden echter wel op het 

verlanden van het krekensysteem op de overgang late bronstijd - vroege ijzertijd. Op 

basis van de genoemde dateringen van de eindfasen van het estuariene landschap, 

tussen ca. 1300 en 900 v.Chr., kan vastgesteld worden dat het krekenlandschap in een 

periode van ca. één tot vier eeuwen is gevormd. 

In de proefsleuven zijn alleen vondsten gedaan in de bovenste verlandingsafzettingen. 

Er zijn geen vondstlagen of dumps uit de geulen bekend die inzicht kunnen zouden 

geven in de periode van activiteit. Gezien het ontbreken van archeologisch materiaal 

op diepere niveaus in de restgeulvullingen wordt vooralsnog aangenomen dat de 

kreken inactief en nagenoeg verland waren ten tijde van de prehistorische bewoning.

Het aantal gedateerde geulen is te klein om concrete uitspraak te doen over een 

eventuele fasering binnen dit landschap. Uit de profielen blijkt dat er sprake is 

van zeker twee perioden van oeverwalvorming. Ook het vondstmateriaal duidt op 

twee perioden van bewoning van het kwelder/krekenlandschap. Op basis van het 

aangetroffen archeologische materiaal lijkt sprake te zijn van bewoning in de periode 

late bronstijd -vroege ijzertijd en in de late ijzertijd.82 De oudste bewoningsfase 

komt min of meer overeen met het inactief raken van de kreken. In deze periode 

zijn de oevers ontwikkeld en is de overstromingsfrequentie gering. Mogelijk is de 

latere bewoningsfase uit de late ijzertijd in verband te brengen met een kortstondige 

reactivering van (een deel van ) het krekenstelsel, gerepresenteerd door de kleilaag 

tussen de twee laklagen. Het onderzoek heeft echter te weinig informatie opgeleverd 

om een dergelijke reactivering aannemelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld geen 

aanwijzingen voor reactiveringen in de kreekgeulen aangetroffen. Het is in dit licht 

echter wel opvallend dat geen of nauwelijks materiaal uit de midden-ijzertijd is 

aangetroffen. Mogelijk was toen wel sprake van een jongere, actieve fase van het 

krekensysteem. 

81  Lenselink 1988; 14C-dateringen met codes GrN-9396 en GrN-9397.
82  Zie hoofdstuk 6.
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5.5 Getijden-(dek)afzettingen (late ijzertijd – middeleeuwen)

Algemeen
Het kwelder/krekenlandschap is afgedekt door een pakket uiterst siltige klei tot siltarm 

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

En hoewel binnen deze dekafzetingen grote lithologische verschillen voorkomen, 

zijn in het oostelijk deel van deelgebied 2B en in deelgebied 1 en 2A nauwelijks 

morfologische verschillen te duiden. Deze dekafzettingen vallen op door een direct 

correlatie met het onderliggende landschap. In de lage delen van het kwelder/

krekenlandschap, (rest)geulen en kommen is sprake van een relatief dik en zandig 

pakket dekzafzettingen (fig. 5.1 en 5.5). Ter hoogte van de hoger gelegen oevers 

in het prehistorische landschap is het pakket dekafzettingen relatief dun en meer 

kleiig. Bovendien zijn er nauwelijks aanwijzingen voor erosie van het onderliggende 

landschap: de laklagen zijn vrijwel overal nog aanwezig. Al deze kenmerken leiden tot 

de conclusie dat het pakket niet gevormd is als gevolg van periodieke overstroming 

van de oevers, zoals bij meanderende rivieren. De dekafzettingen lijken hier eerder 

het gevolg van grootschaligere overstromingen. Aan de noordoostzijde van het 

gebied - in de nabijheid van actieve Rijngeulen uit de Romeinse tijd - is een deel van de 

dekafzettingen mogelijk te relateren aan oeverwaldoorbraken (crevassen). Dergelijk 

doorbraken, ontstaan als gevolg van piekafvoeren en/of stormvloeden, kunnen in een 

korte periode voor een grote hoeveelheid sediment zorgen. In de regel is de laterale 

verspreiding van dit sediment gering. In het geval crevasses zich verder ontwikkelen, 

vindt normaliter geulvorming plaats. De zandige afzettingen zijn het echter over grote 

delen van het onderzoeksgebied te volgen. Bovendien is er nauwelijks sprake is van 

geulvorming. Het afzettingsmilieu van deze sedimenten lijkt dan ook niet vergelijkbaar 

met het beeld van crevasse-vorming uit het meer stroomopwaartse deel van het 

rivierengebied. Het is echter niet uit te sluiten dat het (dek)landschap zowel door 

crevasse-achtige afzettingen als grootschaligere inbraken is ontstaan. 

Getijdengeulen
In het westen van het onderzoeksgebied is een geul door de kwelderafzettingen tot in 

het estuartiene landschap ingesneden (fig. 5.1 en 5.5). Vanuit deze geul is vermoedelijk 

(een deel van) het sediment over het kwelderlandschap afgezet. De geul wordt in 

noordelijke richting, zeewaarts, duidelijk breder. Dit duidt op een binnendelta of een 

zeearm. Op basis van de profielen is nog niet vast te stellen hoe deze geul is ontstaan 

(marien of fluviatiel). 

Langs de oostrand van deze geul is een brede zone met zandige dekafzettingen 

aangetroffen. In dit pakket bevinden zich verschillende dunne vegetatieniveaus. 

Op basis van deze vegetatieniveaus lijken de dekzafzettingen in verschillende fasen 

(tijdens verschillende stormvloeden?) te zijn gevormd. In oostelijke richting wordt het 

pakket kleiiger en neemt het aantal laklagen af. 

Het is opvallend dat er langs de oostzijde van deze geul sprake is van een zone met 

relatief veel archeologische sporen en vondsten, terwijl in het centrale deel nauwelijks 

sprake is van archeologische resten. Het is nog onduidelijk hoe dit verschil verklaard 

kan worden. Mogelijk was de geul nog niet (volledig) verland of vormde deze nog een 

laag gelegen zone, die minder geschikt was voor bewoning. De westelijke geulrand 

is met het proefsleuvenonderzoek niet goed in kaart gebracht. Maar het geo-arche-

ologisch booronderzoek83 en de aangetroffen sporen in werkput 316 lijken samen te 

wijzen op een vergelijkbare situatie als aan de oostkant van de getijdengeul. 

83  Jansen, Mol & Tol 2010. 
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In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied werd op basis van de opgravings-

resultaten van het aangrenzende Marktveld en Veldzicht een landschap bestaande 

uit smalle geulen en zandige platen verondersteld.84 In het merendeel van het 

onderzoeksgebied zijn in het deklandschap echter geen geulen aangetroffen. 

Slechts in een aantal werkputten zijn aanwijzingen voor geulen binnen dit landschap 

gevonden. In deelgebied 1 betreft dit de afgedamde geul in werkput 24 en een in 

het vlak waargenomen geul in werkput 67. Deze geulen lijken in verbinding te staan 

met een wat meer ontwikkeld geulenstelsel in deelgebied 2A. De exacte loop van 

de verschillende geulen is echter niet goed vast te stellen, ondanks de relatief grote 

dichtheid aan proefsleuven. De minder zekere (delen van) geulen zijn daarom op 

figuur 5.5 met een andere kleur aangeven. Het in dit deel van het gebied aangetroffen 

geulenstelsel past in het opgravingsbeeld van bijvoorbeeld de locatie Marktveld. 

Opvallend voor het landschap van de getijdenafzettingen is dat buiten het 

voornoemde geulenstelsel geen concrete aanwijzingen zijn voor een door smalle 

geulen versneden Romeins landschap, zoals bij de onderzoeken op Marktveld, De 

Woerd en Veldzicht85 wel is aangetroffen. Een mogelijk verklaring is dat de afstand 

tussen de proefsleuven te groot was om deze smalle geulen in kaart te brengen.

Uitgaande van een dergelijk landschap zou men echter ook bij het huidige aantal 

sleuven toch meer van de voornoemde geulen aan moeten treffen. Ook de door 

Lenselink86 aangegeven geulen uit het Midden-Romeinse landschap zijn in de 

resultaten van onderhavig onderzoek niet terug te vinden. 
 

84  De Hing & Vos 2005.
85  Vos & Lanzing 2000.
86  Lenselink 1988.
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(Dek)afzettingen buiten de geulen
In het centrale deel van het gebied, tussen de brede geul in het westen en de smallere 

geulen in het oosten, is sprake van een in dikte sterk variërend pakket. Dit pakket 

bestaat uit zandige, dan wel kleiige afzettingen; vaak met één of meer laklagen (fig. 

5.1). Er lijkt sprake te zijn van een toename van de dikte van de dekafzettingen in 

oostelijke en in westelijke richting. Deze toename duidt op aanvoer van sediment 

vanuit de Rijngeul(en) en de geul of zeearm in het westen van het gebied. Dit verklaart 

tevens waarom er in het centrale zuidelijke deel van het gebied nauwelijks sprake is 

van dekafzettingen. Dit deel is namelijk het verst verwijderd van de aanvoergeulen. 

De (relatief geringe) dikte van de dekafzettingen in het centrale, zuidelijke deel van het 

gebied, is min of meer vergelijkbaar met die van het uiterste noorden van het gebied. 

In het noordelijke deel van het gebied is een dun pakket dekafzettingen te verklaren 

door een combinatie van hoog opgeslibte oevers in het prehistorische kwelderland-

schap enerzijds en latere kleiwinning anderzijds.

Afzettingsmilieu en vegetatie
Uit het diatomeeënonderzoek blijkt dat de basis van de dekafzettingen (werkput 36, 

spoor 5020) zijn gevormd in een sterk energetisch milieu met waarschijnlijk aanvoer 

van materiaal vanuit zee.87 Uit de verschillende profielopnamen valt op te maken dat 

er binnen de dekafzettingen sprake is van een grote variatie: zowel in ruimte als in tijd 

in de lithologische samenstelling. Vooral de ruimtelijke variatie op korte afstand van 

zandige en kleiïge dekafzettingen duidt op grote verschillen in de stroomsnelheid. 

Het beeld van de diatomeeën uit het voornoemde spoor is daarom niet zomaar te 

extrapoleren naar een groter gebied. Ook de (lokaal) aanwezige laklagen binnen het 

pakket dekafzettingen geven aan dat er geen sprake is van een uniform afzettings-

milieu. In perioden dat zich een laklaag vormde, zal sprake zijn geweest van een sterk 

verminderde sedimentatie en - daarmee samenhangende - overstromingsfrequentie. 

Dit zal weer effect hebben gehad op de verzoeting van het milieu en vegetatieont-

wikkeling. Het diatomeeënonderzoek van de geul in de dekafzettingen op locatie 

8 (werkput 191, spoor 1, vulling 1 & 2), heeft aanwijzingen opgeleverd voor zoete 

omstandigheden ten tijde van de verlanding. Er vond periodieke overstroming met 

zoet water plaats. De laag boven de organische geulvulling (spoor 2100) is gevormd in 

een zoet tot licht brak milieu. Dit kan duiden op een toename van mariene invloed in 

het gebied: mogelijk was sprake van een reactivering van de geul. Zoals eerder gesteld, 

is deze brede geul niet gedetailleerd genoeg in kaart gebracht om een goed beeld 

te krijgen van eventuele reactivering(s fasen). In spoor 2100 is pollen van onkruiden 

aangetroffen dat duidt op menselijke activiteit in de omgeving.88 Er zijn aanwijzingen 

gevonden voor soorten die onder zoute of brakke omstandigheden voorkomen, maar 

ook voor soorten die voorkomen onder droge, zoete omstandigheden. Aangezien er in 

deze onderzoeksfase geen uitgebreid pollen- of macrorestenonderzoek is uitgevoerd, 

kan geen goede vegetatiereconstructie worden gemaakt.

Dateringen
Het onderzoek heeft geen diagnostisch (scherf) materiaal uit de geulvullingen 

opgeleverd om enig zicht te krijgen op de actieve periode van de geulen in 

het deklandschap, in het noordoostelijke deel van het gebied. Op basis van de 

aangetroffen dam en geul in werkput 24 is aan te nemen dat die geul in de Romeinse 

tijd watervoerend was. Uitgaande van de datering van deze dam na 100 n.Chr. is de 

vorming van de geul mogelijk te koppelen aan reeds bekende overstromingen uit 

87  Zie hoofdstuk 14.
88  Idem.
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het eerste kwart van de 2e eeuw.89 Van de overige geulen in dit deel van het gebied 

is dit niet met zekerheid vast te stellen. De enige aanwijzing is wat vroeg-Romeins 

aardewerk in de top van de geulvulling van werkput 24 (vindplaats 8, site W5). Vast 

staat dat met het dicht slibben van de Rijnmonding bij Katwijk rond 1300 n.Chr. 90 

definitief een eind kwam aan de sedimentatie in het gebied. De opvulling van een 

aantal post-Romeinse greppels met natuurlijk sediment geeft aan dat tot in de 

middeleeuwen sprake is geweest van sedimentatie in het gebied. 

Van de brede dekgeul aan de zuidwest kant van het gebied is een aantal monster met 

de AMS-methode gedateerd. Het gaat om vier monsters uit de humeuze geulvulling 

op locatie 8 (werkput 191). De dateringen duiden op het inactief raken van deze geul 

rond 2400 BP (i.e. vroege en begin midden-ijzertijd; tabel 5.1). Dit betekend dat deze 

geul binnen enkele eeuwen na het verlanden van een aantal belangrijke geulen van 

het kwelder/kreeklandschap al verland was. De monsters van dieper gelegen vullingen 

van deze geul duiden op het min of meer tegelijkertijd inactief raken van de kreekgeul 

in het centrale deel van het plangebied en deze brede geul in het deklandschap.91 Op 

stratigrafische gronden lijkt er een duidelijke hiaat te zitten tussen de actieve periode 

van beide geulsystemen. Mogelijk zijn de dekafzettingen, in ieder geval in het zuiden 

van het gebied, in een relatief korte periode gevormd. Ook is niet uit te sluiten dat de 

brede geul in het deklandschap reeds in de periode van de vorming van de kreekgeulen 

actief was. Tegen de dekgeul aan zijn in werkput 171, kolomopname 5, aanwijzingen 

voor de aanzet tot een oever aangetroffen. Een dergelijke oever kan duiden op 

een oudere geul behorende tot het kreeklandschap, ter hoogte van de geul in het 

deklandschap. Dit zou duiden op een reactivering van deze geul of op een langere 

periode van activiteit. Op basis van de 14C-dateringen en de kolomopname kan alleen 

met zekerheid gezegd worden dat de dateringen van het centrale krekenstelsel en de 

brede geul in het deklandschap dicht bij elkaar liggen. Verder valt hieruit op te maken 

dat bij de activiteit van de geul in het deklandschap erosie van de oudere kwelderafzet-

tingen heeft plaatsgevonden. Deze erosie kan het gevolg zijn van de vorming van een 

nieuwe geul, maar kan ook duiden op een verbreding van een reeds bestaande geul. Bij 

de opgraving van vindplaats 1 op het GHHR-terrein92 zijn vergelijkbare dateringen van 

de geul verkregen. Datering van een stuk hout uit een geul van deze vindplaats duidt 

echter ook op een open geul aan het eind van het neolithicum. Het is echter niet uit 

te sluiten dat het hier om verspoeld, oud hout gaat of om hout uit de onderliggende 

estuariene afzettingen. 

In het centrale deel van het gebied is een ondiepe, met humeus materiaal gevulde 

geul van het deklandschap gedateerd. Deze datering van 2129 BP (ca. 150 v.Chr.; tabel 

5.1: locatie 7, werkput 165), geeft aan dat er ook nog na het inactief raken van de geul 

ter hoogte van werkput 191 sprake is geweest van sedimentatie. Mogelijk is er sprake 

van een langzaam versmallende geul, met meerdere sedimentatiefasen. In dat geval 

kunnen de relatief oude dateringen van deze geul in het deklandschap in werkput 191 

en op het GHHR-terrein gerelateerd worden aan vroege verlandingsfasen van deze 

geul. Door de aanwezigheid van bebouwing en landingsbanen is (nog) geen goede 

doorsnede verkregen om een eventuele fasering binnen deze geul te onderscheiden. 

In tegenstelling tot het noordoostelijke deel van het gebied is voor het zuidwestelijke 

deel niet aan te tonen, dat in en na de Romeinse tijd nog sprake is geweest van 

sedimentatie.

89  Lenselink 1990.
90  Pruisers & Vos 1982 en Parlevliet 2001.
91  Vergelijk de dateringen van de geulen in werkput 36 en 191.
92  Jansen, Mol & Tol 2010.
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5.6 Bodemverstoringen

In het hele onderzoeksgebied is sprake van verschillende drainagestelsels. Deze 

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

landschapen zijn hierdoor dus vergelijkbaar verstoord. De estuariene afzettingen 

zijn ter hoogte van jongere geulen geërodeerd. Afgezien van de drainages en de 

getijdengeulen is het kwelder/krekenlandschap goed bewaard gebleven. 

De top van de dekafzettingen is in het hele gebied opgenomen in de bouwvoor. Dit 

heeft al voor de aanleg van het vliegveld plaats gevonden. Vooral in het zuidoostelijke 

deel (ten oosten van het bunkerbos), het noordelijke en centraal-westelijke deel van 

deelgebied 1 en het noordoostelijke deelgebied 2A zijn de dekafzettingen vrijwel 

volledig verstoord als gevolg van later grondgebruik of kleiwinning. Opvallend is dat 

vooral de kleiige dekafzettingen gewonnen lijken te zijn. Het kan echter ook zijn dat 

alleen het onderste kleiige traject is achter gelaten en juist de zandige afzettingen zijn 

gewonnen voor de baksteenindustrie. 

Een onbekende verstoring zijn de huidige landingsbanen. Het is niet uit te sluiten 

dat bij de aanleg van de landingsbanen eerst een deel van de bodem is afgegraven. 

Uit een bodemonderzoek ter plaatsen van de landingsbanen blijkt dat rond 1,0 m 

–Mv vaak sprake is van ongestoorde (humeuze) klei.93 In vergelijking met de dikte 

van het ophogings- cq verstoorde pakket in het centrale deel van het onderzoeks-

gebied (0,5 -1,0 m) is het geroerde pakket ter plaatse van de landingsbanen iets 

dikker. Dit hoeft nog niet te betekenen dat onder de landingsbanen sprake is van 

een diepere verstoring. Door het gewicht van de ophoging en het asfalt zullen de 

onderliggende klei- (en veen)lagen meer ingeklonken zijn. Op basis van de beperkte 

hoeveelheid beschikbare boringen is voorlopig alleen te concluderen dat onder de 

landingsbanen geen sprake is van ernstige verstoringen, anders dan geconstateerd 

in onderhavig onderzoek. In sommige boringen is tot grotere diepte sprake van silt 

93  Brouwer 2008.

locatie put spoor monster diepte in
pollenbak

CEDAD 
Code

radiocarbon 
age (BP)

OxCal
1 Sigma

landschap specifiek

1 37 6003 M587 LTL8233A 2993 ± 45 1310-1120 estuariene landschap humeuze sub getijdenafzettingen

2 119 5030 M855 LTL8234A 2874 ± 45 1130-970 kwelderlandschap venige kwelderafzettingen

119 6001 M856 LTL8235A 2755 ± 45 970-830 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzettingen

119 6002 MP857 LTL8236A 2775 ± 50 980-840 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzettingen

4 2 01 3101 M1431 LTL8241A 2776 ± 45 980-840 kwelderlandschap humeuze kwelderafzettingen

201 4100 M1433 LTL8243A 2919 ± 45 1210-1040 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzettingen

201 M1430 niet gedateerd

5 13 5-1 basis MP409 30-40 cm LTL8224A 2607 ± 45 830-670 kwelderlandschap venige kreekvulling

13 5-2 40-50 cm LTL8225A 2711 ± 45 900-810 kwelderlandschap venige kreekvulling

6 36 6010 top MP570 38-41 cm LTL8226A 2500 ± 50 770-540 kwelderlandschap kreekgeul

36 6010 basis MP571 39-42 cm LTL8227A 2743 ± 50 930-820 kwelderlandschap kreekgeul

36 6011 top MP572 01-08 cm LTL8228A 2803 ± 45 1020-900 kwelderlandschap kreekgeul

36 6011 basis MP575 09-12 cm LTL8229A 9094 ± 85* - kwelderlandschap kreekgeul

36 6012 MP575 23-26 cm LTL8230A 2558 ± 45 810-590 kwelderlandschap kreekgeul

36 6013 MP575 37-40 cm LTL8231A 2690 ± 45 900-800 kwelderlandschap kreekgeul

36 6014 MP575 46-49 cm LTL8232A 2597 ± 45 820-670 kwelderlandschap kreekgeul

7 165 2 (2) MP1187 34-50 cm LTL8237A 2129 ± 50 350-50 deklandschap humeuze geulvulling, depressie

8 191 2100 MP1421 33-36 cm LTL8238A 2581 ± 45 820-590 deklandschap humeuze dekafzettingen

191 1 (1) MP1422 09-12 cm LTL8244A 2402 ± 45 710-400 deklandschap venige dekgeulvulling

191 1 (2) MP1422 23-26 cm LTL8240A 2628 ± 45 840-770 deklandschap humeuze dekgeulvulling

191 1 (2) MP1422 45-48 cm LTL8239A 2702 ± 45 900-810 deklandschap humeuze dekgeulvulling

Tabel 5.1
AMS-dateringen van natuurlijke lagen. 
* deze datering wijkt dusdanig af dat het zeer 
waarschijnlijk verspoeld materiaal betreft. 
Uitgaande van de ouderdom, kan het om 
geërodeerd basisveen gaan. Voor de locatie 
van de monsterpunten zie fig. 5.4 en 5.5.
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arm zand. Mogelijk betreffen dit boringen in verstoringen van drainages. Tijdens het 

verkennend booronderzoek blijken ook verschillende boringen in drainagesleuven te 

zijn gezet.94 Ook de grote hoeveelheid drainages die tijdens onderhavig onderzoek 

zijn aangetroffen, maakt het aannemelijk dat de diepere verstoringen onder de 

landingsbanen samen hangen met drainages. 

      

5.7 Synthese

Op basis van het bovenstaande dient het beeld van een verlandend estuarium 

gehandhaafd te blijven. Op basis van de nu beschikbare informatie lijken de kreken 

en jongere getijdengeulen gevormd te zijn in een zoet tot brak afzettingsmilieu 

met variërende mariene invloed. Dit afzettingsmilieu duidt voor het onderzoeksge-

bied op een ligging, relatief ver van de toenmalige kustlijn. Indien het gebied dicht 

bij de toenmalige kust had gelegen, zou de mariene invloed sterker zijn geweest. 

De overgang van het estuarien, sub-/intergetijdenlandschap naar het kwelder/ 

krekenlandschap is geleidelijk en past in het beeld van een verlandend estuarium. 

Op basis van de beschikbare dateringen lijkt deze transitie tussen 2993 – 2775 BP 

(bij 1 sigma 1300 - 800 v. Chr) te hebben plaatsgevonden. Opvallend is de overgang 

van het kwelder /krekenlandschap naar de jongere getijdenafzettingen. Vooral de 

aanwezigheid van de dubbele laklaag in vrijwel het hele gebied doet een regionale 

periode van verminderde of afwezige sedimentatie vermoeden. Het lijkt onwaarschijn-

lijk dat een dergelijke stilstandfase in de sedimentatie voortkomt uit bijvoorbeeld 

een verlegging van de actieve geul(en). Het lijkt eerder te gaan om een steeds meer 

gesloten rakende kustbarrière of een sterk verminderde afvoer van de Oude Rijn. 

Op basis van de datering van de laklaag en de eindfase van de kreekgeulen rond 

1000 - 800 v.Chr. is een mogelijke verklaring voor een verminderde afvoer te vinden 

in het ontstaan van het Vecht – Angstel systeem ter hoogte van Utrecht95. Hierdoor 

zal de Oude Rijn minder afvoer hebben gekregen. Mogelijk heeft dit geleid tot een 

verzanding van het meer kustwaarts gelegen deel van de Oude Rijn-delta. Dit had weer 

een verminderde sedimentatie ter hoogte van het plangebied tot gevolg. 

Ook opvallend is de grotere aanvoer van sediment na het inactief raken van het 

kwelder/krekenlandschap. De grotere laterale, spreiding van de zandige sedimenten 

duidt op grotere stroomsnelheden en grotere aanvoer van zandig materiaal. Het ligt 

voor de hand om dit te koppelen aan bijvoorbeeld kustafslag, waarbij meer sediment 

beschikbaar komt en een verhoogde mariene invloed optreedt in het gebied. Het 

beperkte diatomeeën onderzoek lijkt hierop ook te duiden. Een grotere mariene 

invloed kan ook een verklaring zijn voor de trechtervormige geul in het westen van 

het gebied. Uit de omgeving zijn geen aanwijzingen voor een substantiële Rijngeul 

bekend, die een dergelijke monding kunnen verklaren. Mede gezien de overlap in de 

datering van de kreekgeul in het centrale deel van het gebied met de brede geul in 

het zuiden is niet uit te sluiten dat deze laatste ook al aanwezig was ten tijde van de 

vorming van het krekenstelsel. Op basis van de beschikbare dateringen lijkt (dit deel 

van) deze brede geul tussen 2581 – 2402 BP ( bij 1 sigma 820 – 400 v.Chr.) verland te 

zijn. In het centrale en noordelijke deel van het gebied zijn op basis AMS-dateringen en 

archeologisch materiaal aanwijzingen voor sedimentatie tot respectievelijk 2129 BP (bij 

1 sigma 350 -50 v. Chr) en tot in de 2e eeuw n.Chr. Deze dateringen en de aanwezigheid 

van jongere, zandige dekzafzettingen boven de gedateerde verlandingsafzettingen 

wijzen uit dat de verlanding van deze geul niet het einde van de sedimentatie in het 

gebied betekende. 

94  Jansen, Mol & Tol 2010.
95  Berendsen & Stouthamer 2001.
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Op basis van een aantal met schoon, natuurlijk sediment dichtgeslibte greppels uit de 

late middeleuwen en/of nieuwe tijd valt op te maken dat ook na de Romeinse tijd nog 

sprake is geweest van sedimentatie in het gebied. Het lijkt niet aannemelijk dat na de 

verzanding van de Rijnloop ten noorden van Katwijk aan Zee nog sprake is geweest 

van sedimentatie in het gebied. Het verzanden van de Rijnmonding zal echter een 

geleidelijk proces geweest zijn, waarbij tijdens stormvloeden en piekafvoeren mogelijk 

tot in de 13e eeuw sprake is geweest van enige sedimentatie. Op basis van de onder-

zoeksresultaten is niet goed vast te stellen of er in het hele gebied sprake is geweest 

van post-Romeinse sedimentatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bovenkant 

van de jongste natuurlijke afzettingen is vergraven of in de bouwvoor is opgenomen. 

Ook ontbreekt het aan een goed te volgen gidslaag uit de Romeinse tijd. Hierdoor 

is het vaak lastig vast te stellen of de bodem intact is en, zo niet, hoeveel van de 

oorspronkelijke bodem is verdwenen. 
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Stratigrafie en datering 

B. Jansen (RAAP Archeologisch Adviesbureau) en A.J. Tol

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van een aantal gedetailleerdere profielen de 

landschappelijke kenmerken van een aantal archeologisch relevante zones van het 

Kerngebied besproken. In het bijzonder wordt gekeken naar de lithostratigrafische en 

bodemkundige opbouw, de aanwezigheid van archeologische lagen en de ouderdom 

en mate van gaafheid van deze lagen.

6.2 Centrale krekenlandschap 

Centraal in het Kerngebied bevindt zich een min of meer noord-zuid georiënteerd, 

sterk vertakt krekenstelsel, waarop sporen van bewoning uit de late bronstijd – late 

ijzertijd zijn aangetroffen (vindplaats 2). Ter hoogte van dit krekenstelsel bevindt de 

zandige facies van de estuariene sub- of intergetijdenafzettingen zich relatief ondiep 

(ca. 1,2 m –NAP). Deze wordt afgedekt door een relatief dun pakket kleiig sediment 

behorende tot ditzelfde landschap. Naar het westen en oosten duikt de top van de 

zandige facies (tot maximaal 1,9 m –NAP) en neemt de dikte van het afdekkende 

kleiige pakket toe. De top van het estuariene landschap bevindt zich op 0,9 – 1,2 m –

NAP. 

De afzettingen behorende tot het kreken/kwelderlandschap kenmerken zich door een 

grote variatie op korte afstand. Binnen het krekenstelsel zijn verschillende kreekgeulen 

aanwezig, al dan niet geflankeerd door smalle oeverwallen. In figuur 6.1 zijn drie 

geulen binnen het krekenstelsel aangegeven. Ten noordoosten hiervan is nog een 

vierde kreekgeul aangesneden. Het betreft echter een smalle geul die alleen in het 

vlak is waargenomen en niet is geflankeerde door (zandige) oeverafzettingen. De 

drie centraal gelegen kreekgeulen hebben zich tot relatief diep in de onderliggende 

estuariene afzettingen ingesneden, de basis van deze geulen bevindt zich dieper dan 

3,0 m –NAP. De twee meest westelijke geulen zijn opgevuld met humeus tot venig 

materiaal. De meest oostelijke van de drie geulen is gevuld met vrij zandig materiaal. 

Langs de westelijke en oostelijke geul hebben zich oeverwallen ontwikkeld. De dikte 

van het pakket zandige oeverafzettingen bedraagt maximaal 0,6 m en de top bevindt 

zich rond 0,5 – 0,7 m –NAP. De oeverwallen zijn vanaf de geulrand maximaal 40 m 

breed en gaan geleidelijk over in kleiiger en humeuzer materiaal. De top van de kwel-

derafzettingen duikt in oostelijke en westelijke richting naar ca. 1,0 m –NAP. In de 

top van de kwelderafzettingen is een (dubbele) laklaag gevormd die te volgen is naar 

de venige cq. sterk humeuze top van de kreekgeulvullingen. Op basis hiervan wordt 

geconcludeerd dat het centrale krekenstelsels reeds verland was ten tijde van de 

vorming van de laklagen. 

De kwelderafzettingen zijn afgedekt door een pakket dekafzettingen van maximaal 0,4 

m dik. Ten westen van het krekenstelsel betreffen dit zandige afzettingen, ter hoogte 

van het krekenstelsel en ten oosten ervan bestaan deze hoofdzakelijk uit klei. De top 

van de ongestoorde dekafzettingen bevindt zich tussen 0,3 – 0,8 m –NAP. Ter hoogte 

van de oevers van de oostelijke kreekgeul is geen sprake van dekafzettingen. Deze 

zijn hier waarschijnlijk afgegraven, dan wel vergraven bij de aanleg van het vliegveld. 

6
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Aangezien de kwelderlaklaag hier nog wel aanwezig is, zullen de kwelderafzettingen 

waarschijnlijk niet of nauwelijks verstoord zijn. In de top van de dekafzettingen is soms 

lokaal een laklaag aangetroffen; mogelijk is deze in het hele gebied aanwezig geweest. 

In dat geval vormt de aan dan wel afwezigheid ervan een indicatie van de verstorings-

graad van de natuurlijke bodem.

De natuurlijke afzettingen zijn afgedekt met een pakket verstoord cq opgebracht 

materiaal in dikte variërend tussen 0,6 – 1,0 m. 

In het centrale kwelderlandschap zijn twee archeologische niveaus aanwezig. De 

kwelderlaklagen vertegenwoordigen het diepste archeologische niveau, dat zich 

kenmerkt door een uitstekende gaafheid. Uit de laag en de eraan gekoppelde sporen 

komen hoofdzakelijk fragmenten bot, steen en handgemaakt aardewerk. Een scherf 

Romeins aardewerk is aangetroffen in een verrommelde laklaag, maar deze komt 

waarschijnlijk uit een hoger gelegen pakket. Binnen het handgemaakt aardewerk 

overheerst materiaal uit de late bronstijd. Daarnaast komt aardewerk voor dat niet 

scherper dan de ijzertijd is te dateren. De nadruk op late bronstijd lijkt op het eerste 

gezicht enigszins vertekend door de vele vondsten op site X18 van vindplaats 2 (zie 

hoofdstuk 7 en fig. 7.3 en 7.29). Toch komt ook elders uit dit niveau een aantal scherven 

die vroeg zijn te dateren (late bronstijd – vroege ijzertijd). Daarnaast leveren twee 
14C-analyses van botmateriaal van sites X6 en X18 (vindplaats 2) eveneens dateringen 

in de late bronstijd en vroege ijzertijd op (tabel 6.5). Op grond hiervan lijkt het niveau 

van de kwelderlaklagen toch vooral in de late bronstijd en vroege ijzertijd thuis te 

horen.

Het hoogste archeologische niveau is gekoppeld aan de dekafzettingen. Omdat 

plaatselijk nog een laklaag aanwezig is, kan de mate van gaafheid als matig tot goed 

worden gekarakteriseerd. Ook dit niveau bevat overwegend handgemaakt aardewerk. 

Daarnaast is wat aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd uit slootvullingen 

afkomstig. Bij het handgemaakte aardewerk overheersen vormen uit de late ijzertijd 

en wellicht de Romeinse tijd. Dit betekent dat de dekafzettingen vanaf de late ijzertijd 

zijn betreden. 

context awh aw-rom aw-ment steen  metaal bot totaal

               

bouwvoor, verstoringen 54 2 10 1 3 4 74

               

getijdendek (totaal) 171   2 1   20 194

dekafzettingen 100         20  

laklaag 9            

sporen 62   2 1      

               

kwelderlandschap (totaal) 685 1   29   1028 1743

laklaag 682 1   29   1028  

sporen 3            

               

onzeker  (site x7) 19         39 58

Tabel 6.1 
Overzicht van vondsten uit het centrale kweld-
erlandschap per stratigrafisch niveau. 
awh= handgemaakt aardewerk, 
awrom= Romeins importaardewerk, 
kbm-rom=  keramisch bouwmateriaal uit de 
Romeinse tijd, 
kbm-ment= keramisch bouwmateriaal uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd, 
vkl= verbrande klei, 
steen= natuur- en vuursteen, 
bot= dierlijk botmateriaal.
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6.3 Noordelijke dek- en krekenlandschap

De bodemopbouw van het noordelijke deel van het krekenlandschap is op hoofdlijnen 

vergelijkbaar met die van het centrale krekenlandschap. 

In het westelijke deel bevindt de top van de zandige facies van het estuariene 

landschap zich rond 1,2 m –NAP en duikt in oostelijke richting (tot 2,3 m –NAP) (fig. 

6.2). In dit deel van het gebied duikt de top van het estuariene landschap van 0,9 m 

–NAP in het westen naar 1,7 m –NAP in het oosten. De dikte van de kleiige facies is vrij 

uniform (0,2 – 0,4 m). 

In figuur 6.2 is een kreekgeul aangegeven. Zoals uit de reconstructie van het kwelder-

landschap blijkt (zie inzet), wordt er een tweede geul ten westen ervan vermoed. Deze 

is direct ten noorden van opname 322-5 waargenomen. De afmetingen en oriëntatie 

van deze geul zijn echter niet bekend vandaar dat deze niet is aangegeven in figuur 6.2. 

Van de andere kreekgeul is bekend dat deze zich ter hoogte van werkput 36 tot meters 

diep in de estuariene-afzettingen heeft ingesneden. De vulling bestaat uit humeuze 

klei met zandlagen, naar boven overgaand in sterk humeuze klei. 

Aan weerszijden van de kreekgeul bevindt zich een oeverwal: aan de oostzijde is deze 

maximaal 0,4 m dik, aan de westzijde slechts 0,2 m. De top van beide bevindt zich op 

0,6 m –NAP. Het kwelderlandschap vertoont een verhang in oostelijke richting en daalt 

tot 1,5 m –NAP. 

De top van de kwelderafzettingen kenmerkt zich door een laklaag. In de top van de 

oeverafzettingen is doorgaans sprake is van een ‘dubbele’ laklaag, vergelijkbaar met 

die in het centrale deel van het kweldergebied. Soms echter zijn ook meerdere dunne 

laklagen aanwezig. Opvallend is verder dat aan de oostzijde in de komafzettingen 

onder het oeverpakket nog een tweede, dieper gelegen laklaag aanwezig is, die elders 

ontbreekt. Hierdoor is het niet uit uitgesloten dat het noordelijke kwelderlandschap 

meer sedimentatiefasen heeft gekend dan in het centrale en zuidelijke deel. 

Het kwelderlandschap is afgedekt door een dunne laag kleiige afzettingen (ca. 0,2 m 

dik). Bovenop deze dekafzettingen bevindt zich tenslotte een pakket antropogeen 

geroerde grond van 0,3 tot 0,9 m dik. 

In het noordelijke dek- en krekenlandschap zijn twee archeologische niveaus te 

onderscheiden, gekoppeld aan respectievelijk het deklandschap en het kwelderland-

schap.

De afzettingen van het kwelderlandschap lijken over het algemeen intact op basis 

van de laklaag in de top. De laklaag is maximaal 10 cm dik. Ter hoogte van de 

kwelderoevers is de laklaag plaatselijk ‘afgetopt’, waardoor daar nauwelijks meer dan 

enkele centimeters resteren. Alleen bij kolomopname 124-4 is de kweldertop volledig 

verstoord. 

Ter plaatse van de kwelderoevers zijn verspreid in de laklaag vondsten aangetroffen 

(vindplaats 1) (zie hoofdstuk 7 en fig. 7.3).96 Op twee plekken is de dichtheid aan 

vondsten zo groot dat gesproken kan worden van een vondstlaag (sites X16 en X17, 

zie fig. 7.5). Onder de laklaag zijn op de oevers ook veel sporen aanwezig. In de 

kwelderkom daarbuiten zijn nauwelijks sporen en vondsten aangetroffen. 

Uit de chronologische kenmerken van het vondstmateriaal valt af te leiden dat het 

noordelijke kwelderlandschap (minimaal) twee gebruiksfasen heeft gekend: een oude 

fase in de late bronstijd en wellicht ook de vroege ijzertijd en een jongere in de late 

ijzertijd. De 14C-dateringen van sites X12 en X16 ondersteunen de fasering in grote 

lijnen (tabel 6.5).

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de jongste fase doorloopt tot in de Romeinse tijd. 

96  Voor de ligging van de in dit hoofdstuk genoemde vindplaatsen en sites, zie figuur 7.3.
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Allereerst bestaat de aangetroffen keramiek voor 97% uit handgemaakt aardewerk, 

waarbij vormtypen uit de Romeinse tijd ontbreken (tabel 6.2).In de rest van het 

(gedraaide) aardewerk zijn weliswaar vier fragmenten  import-aardewerk uit de 

Romeinse tijd vertegenwoordigd, maar het lijkt hier om ‘intrusie’ te gaan. Het 

aardewerk is namelijk uitsluitend afkomstig uit de laklaag, die ook een handvol 

scherven uit de 18e en 19e eeuw bleek te bevatten. Vermoedelijk is de mix van 

aardewerk uit de verschillende perioden hier door subrecente verspitting terecht 

gekomen. Al met al zijn de aanwijzingen voor bewoning in de Romeinse tijd gering.

Bij het tweede archeologische niveau, in de afzettingen van het deklandschap, is de 

top met de vegetatiehorizont verstoord. In het deel ten oosten van kolomopname 

127-1 is de geringe dikte van de dekafzettingen opvallend. Uitgaande van de lage 

ligging van de kwelderafzettingen was hier namelijk juist een relatief dik dekpakket te 

verwachten. Op basis van het relatief dikke pakket geroerde grond wordt aangenomen 

dat de bovenlaag van dekafzettingen hier verstoord is geraakt, bijvoorbeeld bij 

kleiwinning. 

In de top van de dekafzettingen zijn greppels, sloten en enkele paalsporen 

aangetroffen. De sporen hebben materiaal uit de ijzertijd, Romeinse tijd en nieuwe tijd 

opgeleverd. Daarnaast is uit de 14C-datering van een runderskelet in put 322 duidelijk 

dat het deklandschap ook in de middeleeuwen (11e en 12e eeuw) betreden is. Het ijzer-

tijdmateriaal is zeer waarschijnlijk ‘opspit’ uit de kwelderafzettingen. Het materiaal is 

namelijk afkomstig uit – vermoedelijk Romeinse - grachten van vindplaats 9, die door 

een greppel met Romeins aardewerk (vindplaats 20) heen zijn gegraven (zie hoofdstuk 

7).

context awh awrom kbm-rom ww-ment kbm-ment vkl steen 
 

metaal bot totaal

                     

bouwvoor, verstoringen 25 1 3 44 16   4   3 96

                     

getijdendek (totaal) 80 6         6 2 22 116

aanleg 71 2         6 2 18  

sporen 9 4             4  

                     

kwelderlandschap (totaal) 589 3 1 3 5 6 80 2 1182 1871

laklaag 569 3 1 3 5 5 80 2 956  

sporen 20         1     226  

6.4 Noordoostelijke dek- en krekenlandschap

De bodemopbouw van het oostelijke deel van het gebied wijkt af van het centrale 

deel. Het belangrijkste verschil komt voort uit de invloed van de Oude Rijn op het 

deklandschap. 

De top van de estuariene afzettingen bevindt zich rond 1,2 -1,5 m –NAP (fig. 6.3). 

De dikte van het kleiige pakket varieert tussen 0,3 – 1,0 m (figuur 6.3: profiel I-I’). Ter 

hoogte van profiel II-II’ en III-III’ is de overgang naar de zandige facies van dit landschap 

niet consequent gedocumenteerd. Het estuariene landschap is in deze profielen 

daarom als een pakket weergegeven. 

Tabel 6.2 
Overzicht van vondsten uit het noordelijke 
kwelder- en krekenlandschap per stratigrafisch 
niveau. Voor de betekenis van de gebruikte 
materiaalcodes, zie tabel 6.1.
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 Het krekenlandschap bestaat in dit deel van het gebied hoofdzakelijk uit een relatief 

dunpakket (humeuze) klei. De top van het krekenlandschap bevindt zich tussen 0,8 

- 1,3 m –Mv en bestaat nagenoeg in het hele gebied uit de ‘dubbele’ laklaag. In zuid 

westelijke richting, buiten de profielen II-II’ en III-III’ zijn nauwelijks kleiige kwelder-

afzettingen aangetroffen. De dubbele laklaag gaat daar over in een dunne veenlaag 

waarin de twee fasen van laklaag vorming nog goed te herkennen zijn (fig. 6.4). 

Alleen in het oostelijke deel van profiel III-III’ zijn oeverafzettingen behorende tot 

het krekenlandschap aangetroffen. Ondanks dat er geen of nauwelijks sprake is van 

zandige oevers zijn wel verschillende kreekgeulen aangetroffen. In het noordoostelijke 

deel van werkput 13 (westzijde profiel III-III’ ) is sprake van een bredere kreekgeul (fig. 

6.3). Deze geul heeft zich enkele meters diep ingesneden in de estuariene afzettingen. 

De geulvulling bestaat uit humeuze klei naar boven overgaand in veen. De smallere en 

ondiepe kreekgeulen in dit deel van het gebied (bijvoorbeeld in kolomopname 23-6 en 

13-3) zijn vrijwel volledig met venig materiaal opgevuld.

De dekafzettingen bestaan in het noordoostelijke deel van het gebied hoofdzakelijk 

uit zandige klei en zand. Binnen het dekpakket zijn op verschillende plaatsen en 

op verschillende, stratigrafische gescheiden niveaus laklagen aangetroffen. Hieruit 

blijkt dat de dekafzettingen in meerdere perioden zijn gevormd. Het bleek niet 

mogelijk een meer gedetailleerd beeld van de vorming van het dekpakket te krijgen, 

omdat de laklagen niet over grotere afstanden aan elkaar zijn te verbinden. Jongere 

overstromingen hebben lokaal namelijk tot aantasting van oudere afzettingen 

geleid. Zo lijkt bijvoorbeeld ter hoogte van de site W1 (vindplaats 7) de top van de 

dekafzettingen uit jong dekpakket te bestaan dat erosief op oudere dekafzettingen ligt 

(zie hoofdstuk 7). 

Profiel III-III’ toont dat de top van de dekafzettingen in oostelijke richting stijgt (fig. 

6.3). Dit is goed te verklaren: ten oosten van het gebied ligt namelijk een belangrijke 

loop van de Oude Rijn uit de Romeinse tijd. De hoogteligging van de top van de 

dekafzettingen varieert tussen 0,2 en 0,7 m –NAP. In dit deel van het gebied zijn in de 

dekafzettingen enkele, relatief ondiepe geulen aangetroffen. In profiel I-I’ is te zien 

dat een van deze geulen tot in de top van de estuariene afzettingen is ingesneden. 

Figuur 6.4 
Kolomopname 6 in werkput 10. Onderin het 
profiel is de top van de kwelderafzettingen 
herkenbaar aan een veenlaag met twee 
donkerbruine sublagen.
Legenda: I. bouwvoor/verstoord, II. dekaf-
zettingen, III. venige kwelderafzettingen, IV. 
kleiige kwelderafzettingen, V. humeuze estu-
ariene afzettingen.
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De basis van deze geul bevindt zich 0,5 m lager dan de basis van de dekafzettingen 

aan weerszijden ervan. In vergelijking met meters diepe kreekgeulen is dit een zeer 

beperkte insnijding. Deze geul is waarschijnlijk ook in profiel II-II’ doorsneden: tussen 

profielopnamen 23-1 en 63-1 (fig. 6.3). 

In het noordoostelijke deel van het Kerngebied zijn minimaal drie archeologische 

niveaus aanwezig. Het oudste niveau bevindt zich in de top van de kwelderlaklagen die 

vrijwel overal intact zijn. In het oosten is in dit niveau ter hoogte van werkputten 26, 

27 en 28 een strooiing van houtskool en enkele scherven handgevormd aardewerk uit 

de ijzertijd aangetroffen (tabel 6.3). Deze vondsten duiden op menselijke activiteiten 

in de omgeving in de ijzertijd. Als locatie voor deze activiteiten komt de hier gelegen 

kwelderoever als eerste in aanmerking. Deze kwelderoever is in de proefsleuven echter 

niet goed in beeld gekomen, omdat het vlak vaak niet dieper is aangelegd dan de 

dekafzettingen. Een andere vondstlocatie die mogelijk duidt op menselijke activiteiten 

in het noordoostelijke kwelderlandschap is vindplaats 8 (zie hoofdstuk 7 en fig. 7.4). 

Het gaat om een concentratie aardewerk uit de late ijzertijd in de verlandingsafzettin-

gen van de kweldergeul in het oosten van werkput 13.

Verder naar het zuidwesten zijn in de top van de hier gelegen kwelderkomafzettingen 

twee leemdumps aangetroffen (vindplaats 19; zie hoofdstuk 7 en fig. 7.4). Een van 

deze leemdumps is op basis van een 14C-datering in de Romeinse tijd te plaatsen. Deze 

datering leidt tot de conclusie dat de dekafzettingen ter plaatsen relatief jong zijn; 

zeker in vergelijking met de dekafzettingen in het westelijke deel van het onderzoeks-

gebied. Daar zijn namelijk resten van ijzertijdbewoning in en op de dekafzettingen 

aangetroffen (vindplaats 5; zie hoofdstuk 7 en fig. 7.43). 

Binnen het deklandschap zijn op verschillende niveaus vegetatiehorizonten 

aangetroffen. Onduidelijk is of het om vegetatieniveaus gaat met een lokale dan 

wel een gebiedsomvattende verspreiding. In het oosten van werkput 23 is in ieder 

geval sprake van twee begraven niveaus, naast een vegetatieniveau in de top van 

het dekpakket dat inmiddels door bodembewerking is verdwenen (fig. 6.3: raai II-II’, 

profielkolom 23-8). Of elk vegetatieniveau daadwerkelijk bewoont is geweest is 

onduidelijk. 

Zeker is dat het dekpakket minimaal twee archeologische niveaus herbergt. Het 

hoogste niveau, gekoppeld aan de top van de dekafzettingen, dateert op basis van het 

vondstmateriaal overwegend uit de 2e eeuw n.Chr. en later. Toch zijn ook 1e-eeuwse 

vindplaatsen aan dit niveau gerelateerd, namelijk spitsgracht W6 (vindplaats 8, zie 

tabel 6.5) en mogelijk ook het militaire gebouw W7 (vindplaats 8; zie hoofdstuk 7 en 

fig. 7.57).

Op enkele plekken is uit dieper gelegen vegetatiehorizonten vondstmateriaal 

afkomstig. 

Tabel 6.3 
Overzicht van vondsten uit het noord-
oostelijke dek- en krekenlandschap per 
stratigrafisch niveau. Voor de betekenis 
van de gebruikte materiaalcodes, zie 
tabel 6.1.

context awh awrom kbm-rom aw-ment kbm-ment steen  metaal bot totaal

bv, verstoringen 1 12 2 27 3 1   1 47

deklandschap (totaal) 169 647 197 51 53 83 37 519 1756

dekafzettingen 54 164 15 3 13 6 6 76  

laklagen 109 115 3 9 1 6 11 42  

sporen 6 368 179 39 39 71 20 401  

kwelderafzettingen 21             21
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Ter hoogte van werkput 141 (vindplaats 8, site W15; zie hoofdstuk 7 en fig. 7.57) is een 

vegetatieniveau met Romeins aardewerk aangetroffen. Het aardewerk dateert het 

niveau in ieder geval in de 1e-3e eeuw n.Chr., met een nadruk op de periode vanaf ca. 

150. Iets oostelijker, ter hoogte van werkputten 145 en 147, is eveneens een afgedekte 

vegetatiehorizont met Romeins aardewerk uit de 1e-3e eeuw aangetroffen. Deze vege-

tatiehorizont lijkt het greppelsysteem W8 (vindplaats 8; zie hoofdstuk 7 en fig. 7.57) af 

te dekken, dat grofweg in de late ijzertijd is geplaatst.97

In het zuiden zijn op twee locaties begraven vegetatiehorizonten aangesneden met 

voornamelijk vroeg materiaal (ca. 40-70 n.Chr.). Het gaat om horizonten in werkputten 

24 (site W5) en 27 en 104 (site W4). Het vondstmateriaal dateert deze niveaus van de 

late ijzertijd (site W10) tot mogelijk in de 3e eeuw. 

Uit de bovenstaande dateringen van de verschillende vegetatiehorizonten en de 

top van het dekpakket komt duidelijk de complexe vormingsgeschiedenis van het 

noordoostelijke deklandschap naar voren. Zoals eerder aangegeven, is het beeld van 

deze vormingsgeschiedenis waarschijnlijk vertroebeld door overstromingen: diepere 

archeologische niveaus binnen het dekpakket zijn hierbij plaatselijk geërodeerd. 

Daarnaast geldt dat het jongste archeologische niveau, de top van het dekpakket, 

door latere bodembewerking is aangetast. Vooral ten oosten van de geul in profiel 

I-I’ is sprake van een relatief zware verstoring van het deklandschap. Dit blijkt uit het 

ontbreken van de bovenste laklaag in de dekafzettingen en uit het dunner worden 

van de dekafzettingen in oostelijke richting (fig. 6.3: profiel I-I’). Hierin wijkt profiel I-I’ 

duidelijk af van de andere twee profielen. Ook het maaiveld daalt in dit deel van het 

gebied in oostelijke richting. De verstoring van de bovenlaag van de dekafzettingen is 

hoogstwaarschijnlijk het gevolg van afgravingen.

Ook in dit noordoostelijk deel van het gebied zijn de natuurlijke afzettingen afgedekt 

met een geroerd pakket van ca. 0,5 m dikte.

6.5 Deklandschap in het zuidwestelijk deel van het Kerngebied

In het zuidwestelijke deel van het Kerngebied is sprake van een diep ingesneden geul. 

Deze geul behorende tot het deklandschap heeft zich tot in de zandige facies van de 

estuariene afzettingen ingesneden. De geul wordt in noordelijke richting breder: dit 

duidt op een trechtervormige monding van de geul dan wel een zeegat. 

De estuariene afzettingen ten oosten van de geul kennen dezelfde opbouw als in het 

centrale deel van het krekenlandschap. De top van dit landschap bestaat uit humeuze 

klei en bevindt zich op ca. 1,2 m –NAP (fig. 6.5). De overgang naar de zandige facies 

bevindt zich rond 2,0 m –NAP. De estuariene afzettingen zijn afgedekt door een 

dun pakket kwelderafzettingen, bestaande uit humeuze sterk siltige klei met een 

(dubbele) laklaag in de top. De dikte van dit pakket bedraagt maximaal 0,25 m. Alleen 

in kolomopname 171-5 zijn oeverachtige sedimenten in dit krekenlandschap op de 

oostelijke rand van de dekgeul aangetroffen. 

De dekafzettingen buiten de geul bestaan overwegend uit zand en zandige klei. In 

oostelijke richting worden de afzettingen minder zandig en wordt het totale pakket 

dekafzettingen dunner. Op basis van de aanwezigheid van twee laklagen - middenin en 

in de top van het dekpakket - lijken deze afzettingen in meerdere perioden gevormd te 

zijn. 

97  Zie hoofdstuk 7.
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De (dek)geul is ter hoogte van het profiel in figuur 6.5 meer dan 2,5 m diep en meer 

dan 350 m breed. De onderste vulling bestaat uit fijn zand met humeuze kleilagen. 

Tussen 1,6 – 2,6 m –NAP gaat de vulling over in humeuze klei met zandlagen. In het 

centrale deel van de geul verdwijnen de zandlagen rond 1,6 m –NAP; de geulvulling 

bestaat hier uit sterk humeuze klei. De top van de geulvulling bestaat uit (deels 

zandige) klei met een laklaag in de top. 

Ter hoogte van werkput 303 is sprake van een dikker pakket ongelaagde humeuze 

restgeulvulling (fig. 6.6). Mogelijk betreft dit de laatste verlandingsfase van de 

dekgeul. Het is onduidelijk of deze geulvulling gelijktijdig is gevormd met de humeuze 

ongelaagde restgeulvulling aan weerszijden ervan. Het kan hier ook om een smalle 

geul gaan die langer watervoerend is gebleven of later is ontstaan. In figuur 6.5 is dit 

pakket daarom als aparte eenheid aangeven. 

Zoals in § 5.5 reeds is aangegeven, zijn er aanwijzingen dat de geul gevormd is in een 

oudere geulbedding behorende tot het kwelder/krekenlandschap. Op basis van de 

beschikbare gegevens zijn er twee scenario’s mogelijk: de oude kreekgeul is actief 

gebleven en verbreed of de kreekgeul is eerst volledig verland, waarna een bredere 

geul in de achtergebleven depressie is ontstaan.

De kwelderafzettingen (komklei) in het zuidwesten, hebben in tegenstelling tot 

de andere gebieden, geen aanwijzingen voor vondsten of sporen opgeleverd. De 

dekafzettingen bevatten hier twee archeologische niveaus. De jongste van de twee 

archeologische niveaus is gerelateerd aan de top van de dekafzettingen. Plaatselijk 

bestaat deze uit een laklaag, maar op vele plekken is de laklaag verdwenen (verstoord/ 

in bouwvoor opgenomen). Het oudste archeologische niveau bestaat uit een laklaag 

middenin het dekpakket. Hoewel de laklaag niet overal is waargenomen, lijkt dit 

niveau over het algemeen redelijk tot goed geconserveerd te zijn. Op sites Y3 en Y10 

zijn sporen aangetroffen die aan dit onderste archeologische niveau zijn te koppelen. 

Op de andere sites hangen de sporen onder het hoogste niveau of kon niet worden 

vastgesteld bij welk niveau zij horen. 

Het jongste archeologische niveau hoort thuis in de late ijzertijd/Romeinse tijd, de 

middeleeuwen en nieuwe tijd. Op basis van het handgevormde aardewerk is het 

oudste niveau grofweg in de midden- en late ijzertijd te plaatsten (tabel 6.4). Naast 

de aardewerkvondsten zijn ook enkele botvondsten van vindplaats 5 door middel 

van 14C-analyse gedateerd (tabel 6. 4). Deze dateringen zijn deels gelijktijdig met het 

handgemaakte aardewerk uit de dekafzettingen, deels van oudere datum (vroege 

ijzertijd). De dekafzettingen lijken daarmee reeds in de vroege ijzertijd betreden en/of 

benut te zijn, hetgeen ook op vindplaats GHHR-1 is geconstateerd (zie hoofdstukken 4 

en 7). Tevens lijkt uit deze dateringen dat de (oudere) zandige dekafzettingen werden 

benut, toen ook het centrale kwelderlandschap nog agrarisch gebruikt werd. Pas 

in de midden- of late ijzertijd werd dit laatste landschap door jonge dekafzettingen 

afgedekt. 

De archeologische sporen zijn vrijwel uitsluitend op de zandige dekoevers ten westen 

en oosten van de dekgeul aangetroffen. Opvallend is dat ter hoogte van de geul zelf 

nauwelijks sporen en vondsten zijn aangetroffen. Waarschijnlijk was de verlande geul 

een relatief laag gelegen en nat gebied in de ijzertijd en Romeinse tijd. De zwarte kleur 

van de laklaag in de top van de geulvulling kan namelijk op natte omstandigheden 

duiden.
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Ter hoogte van de geul lijkt de verstoringsgraad mee te vallen. Slechts delen van de 

laklaag in de top van de verlandingsafzettingen zijn opgenomen in het bovenliggende 

pakket geroerde grond.

Buiten de geul is de top van het deklandschap sterker verstoord. Dit blijkt onder 

meer uit een aantal lagen op de flank van de zandige dekoever, waaronder een 

laklaag, diehogerop de oever in het afdekkende pakket geroerde grond ‘verdwijnen”. 

Desalniettemin zijn de ter plaatse aangetroffen grondsporen over het algemeen nog 

goed geconserveerd.

context awh awrom kbm-rom aw-ment kbm-ment steen  metaal bot totaal

                   

bouwvoor, verstoringen 2 1     1       4

                   

getijden dek (totaal) 796 35 1 16 24 47 4 586 1509

aanleg 73 9   1          

laklaag-jong 234 10   2 1 8   55  

laklaag-oud 489         2   8  

sporen   16 1 13 23 37 4 523  

Tabel 6.4 
Overzicht van vondsten uit het 
gebied van de westelijke dekgeul 
per stratigrafisch niveau. Voor de 
betekenis van de gebruikte materi-
aalcodes, zie tabel 6.1. 

Figuur 6.6 
Kolomopname 1 in werkput 303. Profiel in 
de restgeul van het zuidwestelijke dekland-
schap. I. bouwvoor/verstoord, II. Gerijpte 
dekzafzettingen, III. vegetatieniveau, IV 
dekafzettingen, V. humeuze verlandingsaf-
zettingen.
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put spoor monster CEDAD Code radiocarbon
 age (BP)

OxCal
1 Sigma

context specifiek

322 9 ME1661 LTL8453A 2164 ± 45 360-110BC Vp1-X12 Kringgreppel

10002 1 V536BOT LTL8381A 2824 ± 55 1050-900BC Vp1-X16 Greppel-vulling 1

10002 1 V538BOT                                   LTL8383A 2463 ± 40 760-420BC Vp1-X16 Greppel-vulling 2

2 6001 V117BOT                                    LTL8386A 2548 ± 35 800-590BC Vp1-X16 Vondstlaag

180 9 V1331BOT                                  LTL8385A 2745 ± 30 920-840BC Vp2-X6 Paalkuil

11 5030 V47BOT LTL8387A 2613 ± 45 830-760BC Vp2-X18 Vondstlaag

13 21 ME413 LTL8449A 1934 ± 45 20-130AD Vp19 Leemdump

183 11 V01355BOT LTL8389A 2496 ± 35 770-540BC Vp5-Y Greppel

198 15 V1388BOT LTL8382A 2447 ± 50 750-410BC Vp5-Y7 Greppel

274 3 V1444BOT LTL8390A 2610 ± 35 820-770BC Vp5-Y3 Greppel

284 8 V1488BOT LTL8391A 2276 ± 35 400-230BC Vp5-Y3 Greppel

171 23 V1283BOT                                  LTL8384A 2221 ± 30 370-200BC Vp5-Y6 Greppel

201 1 V1401BOT LTL8392A 2493 ± 40 770-540BC Vp5-Y8 Greppel

361 14 ME1707 LTL8454A 2073 ± 45 170-40BC Vp6-Y1 Greppel

162 12 ME1233 LTL8452A 2354 ± 50 520-380BC Vp10 Greppel-Vulling 3

10013 12 V864HT LTL8377A 1926 ± 45 20-130AD Vp8-W6 Onderin spitsgracht

10098 1 V867BOT LTL8378A 2422 ± 40 730-400BC Vp8-W6 Onderin tussen plaggen

135 2 V1029BOT LTL8379A 2305 ± 40 410-250BC Vp8-W8

141 1 ME1036 LTL8450A 2719 ± 50 910-810BC Vp16 Greppel-Vulling4

322 4 V1660BOT LTL8388A 985 ± 35 1010-1150AD Los Dierbegraving

134 1 V1026BOT LTL8380A 1611 ± 35 400-540AD Vp13 Greppel

145 7 ME1077 LTL8451A 1553 ± 50 430-560AD Vp13 Greppel-Vulling 4

Tabel 6.5 
Overzicht van 14C-dateringen per vindplaats/
site. Voor de locaties van de 14C-dateringen, 
zie de detailfiguren van de betreffende vind-
plaatsen en sites in hoofdstuk 7.
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Sporen, structuren en vindplaatsen

M.A. Goddijn, A.J. Louwen, A.J. Tol en M. van Zon

7.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het Kerngebied zijn in totaal 3308 sporen 

onderscheiden (tabel 7.1).Hiervan hebben 1408 sporen betrekking op de huidige 

bouwvoor/bovengrond, recente verstoringen of natuurlijke lagen. De overige 1828 

sporen bestaan uit archeologische grondsporen. 

spoortype

stratigrafische positie

 totaal1 1 of 2 2 n.v.t.

beerput/beerkelder 4 4

beschoeiing 1 1

botconcentratie 3 9 12

bouwvoor/bovengrond 26 26

vondstconcentratie 3 3

greppel 654 96 102 852

hoefindrukken 2 2

hout/houten paal 11 15 1 27

huisgreppel 7 7

kuil 74 60 7 141

muur 3 3

natuurlijk/laag 1356 1356

paalspoor 216 168 37 421

palenrij 4 5 9

ploegspoor, eergetouw 14 14

recent/verstoring 98 98

sloot 174 17 191

spitsgracht 12 12

staak 32 50 44 126

vlechtwerk 1 1

waterput 1 1 2

totaal 1198 423 207 1480 3308

Bij de meeste archeologische grondsporen was de stratigrafische positie vast te 

stellen: ruim 85% van de sporen blijkt te koppelen aan het deklandschap en minder 

dan 15% aan het kwelderlandschap (fig. 7.1). De vindplaatsen van het kwelderland-

schap dateren uit de late bronstijd – late ijzertijd en mogelijk vroeg-Romeinse tijd (fig. 

7.2). De vindplaatsen van het deklandschap dateren vanaf de vroege ijzertijd tot in de 

nieuwe tijd (fig. 7.3). Dit betekent dat in de vroegste fase van de bewoning van het 

deklandschap (vroege ijzertijd – vroeg-Romeinse tijd), de hogere delen van het kwel-

derlandschap nog betreedbaar waren.

De vroegste, diepst gelegen estuariene afzettingen zijn zeer goed geconserveerd, maar 

hebben geen grondsporen of vondstmateriaal opgeleverd. Men dient er toch rekening 

mee te houden dat mensen het estuarien landschap hebben opgezocht. Voordat 

dit landschap is overdekt door kwelderafzettingen in de loop van de bronstijd, was 

7

Tabel 7.1 
Overzicht van sporen per stratigrafische 
positie. 
1 = gekoppeld aan deklandschap; 
2 gekoppeld aan kwelderlandschap.
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N:\Lopende Projecten\1262 IVO Nieuw-Valkenburg\2.uitwerking_Totaal\1.sporen en structuren\mapinfo\GISwerk\VNV1262_H7_fig1.WOR (4/18/2012)

Figuur 7.1
Overzicht van de sites van het kwelder-
landschap.
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namelijk sprake van een verlandend systeem. Betreding van het estuarien landschap 

moet dan plaats hebben gevonden vanaf de nabij gelegen strandwallen en/of oude 

duinen die reeds vanaf het neolithicum bewoond zijn. 

Op basis van de verspreiding van grondsporen en vondsten zijn binnen de kwelder- en 

deklandschappen 59 ‘sites’ onderscheiden. ‘Sites’ zijn in tijd en ruimte gescheiden 

concentraties van vondsten en/of sporen. Figuur 7.1 en 7.2 geven een overzicht van 

de sites in respectievelijk het kwelderlandschap en het deklandschap. Duidelijk is te 

zien dat een groot deel van de sites zich clusteren in bepaalde delen van het onder-

zoeksgebied. In het westen en centrale deel clusteren sites zich op de oevers van 

de westelijke dekgeul en het centrale kwelderlandschap. Uitgaande van de relatie 

tussen deze sites en het onderliggende landschap zijn 34 sites samengevoegd tot 

zes grotere ‘vindplaatsen’ (fig. 7.3: vindplaatsen 1–6). Deze ‘vindplaatsen’ zijn in 

het onderhavig onderzoek gedefinieerd als (delen van) landschappelijke eenheden, 

waarin samenhangende sporen van bewoning en landgebruik uit de late prehistorie en 

Romeinse tijd zijn aangetroffen.

De clustering van sites in het oosten lijkt voor een belangrijk deel verband te houden 

met de Romeinse limes-zone, net buiten de grenzen van het plangebied. De grootste 

dichtheid aan sites is beschouwd als het westelijke vervolg van de vicus Marktveld, 

waarvan bekend was dat de sporen tot aan de grenzen van het vliegveld reiken. Deze 

sites van de vicus zijn gerekend tot vindplaats 7. Rondom de vicus bevindt zich een 

grote spreiding van Romeinse sites die als periferie zijn geïnterpreteerd. Deze zijn 

samengevoegd onder vindplaats 8.

Dertien geïsoleerde sites liggen buiten de voornoemde landschappelijke eenheden 

of dateren van na de Romeinse tijd. Deze sites zijn om administratieve reden toch als 

aparte vindplaatsen beschouwd met het oog op de waardering: vindplaatsen 9-21 (fig. 

7.3). 

Een aparte categorie sporen die verspreid over het gehele onderzoeksgebied 

voorkomen, zijn de greppels en sloten. De meeste zijn te koppelen aan het 

deklandschap. Het gaat hoofdzakelijk om perceelsloten en -greppels uit de nieuwe 

tijd. Op basis van historisch kaartmateriaal zijn systemen uit 1544, 1620, 1825, 1938 en 

1944 te onderscheiden. Een deel is echter zonder twijfel ouder en hangt waarschijnlijk 

samen met de bewoning in de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. 

Een tweede bijzondere categorie sporen zijn de kuilencomplexen die op verschillende 

plaatsen in het noorden van het plangebied zijn aangetroffen. Deze kuilen zijn 

gegraven in het kader van kleiwinning voor de vroeg-moderne baksteenindustrie.

Een laatste categorie sporen bestaat uit ‘losse’ sporen: sporen die niet aan vindplaatsen 

of sites zijn te relateren. 

Hieronder worden per landschap de grotere (landschappelijke) vindplaatsen, de 

kleinere (specifieke) sites, de greppel- en slootsystemen, de kleiwinningskuilen 

en de overige sporen beschreven (fig. 7.3). De interpretatie en waardering van de 

vindplaatsen volgen in respectievelijk hoofdstukken 15 en 16. Voor de beschrijving van 

de individuele sporen (diepte, aard) wordt verwezen naar bijlage 2.
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7.2 Inheemse bewoning uit de late prehistorie en mogelijk 
Romeinse tijd in het kwelderlandschap

In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de vindplaatsen die zijn te 

koppelen aan het kwelder- en krekenlandschap. Deze vindplaatsen liggen voornamelijk 

in het centrale deel van het onderzoeksgebied. De noord-zuid georienteerde strook 

van afwisselende geul- en oeverafzettingen is hier grofweg in drie grotere vindplaatsen 

op te delen: vindplaats 1 in het noorden, vindplaats 2 in het midden en vindplaats 3 in 

het zuiden (fig. 7.4). Deze verdeling komt hoofdzakelijk voort uit (beperkingen in) de 

toegankelijkheid van percelen en de werkvolgorde van het onderzoek. Zo waren de 

terreinen tussen de vindplaatsen niet te onderzoeken door milieuvervuiling (puinlagen) 

of oppervlakteverharding (landingsbanen). Daarnaast was het onderzoeksgebied 

GHHR-terrein in het centrale kwelderlandschap al onderzocht in 2008 en 2009. 

Tenslotte komen in het oosten van het kwelder- en krekenlandschap nog twee 

geïsoleerde vindplaatsen voor: vindplaats 18 bovenin de afzettingen van een oostelijke 

kreekaftakking en vindplaats 19 in de kom van het kweldergebied.

7.2.1 Vindplaats 1 (sites X10-17, X24)

Vindplaats 1 in het noorden van het kwelder- en krekenlandschap bestaat uit een 

erf (X16) met bijbehorende akkers en bijgebouwen ten westen en zuiden hiervan 

(X10-15/17/24) (fig. 7.5).

Sites X10 en X13
Sites X10 (werkput 326) en X13 (werkput 324) zijn beide locaties met eergetouwkrassen 

op de westelijke oever van de kweldergeul. 

Op site X13 bevinden de eergetouwkrassen zich tussen de Romeinse grachten van 

vindplaats 9 en direct ten zuiden daarvan (fig. 7.6 en 7.7). Ze kwamen bij de aanleg 

van het vlak te voorschijn onder de onderste en daarmee oudste laklaag. De oriëntatie 

van de krassen is NNO-ZZW en WNW-OZO. De eergetouwkrassen van vindplaats X10 

bevinden zich in een strook van 10 m lengte in het meest noordelijk deel van werkput 

326. De krassen waren lastig te herkennen. Ze hadden een N-Z en O-W oriëntatie.

Geen van beide akkerresten hebben vondstmateriaal opgeleverd. De datering van de 

sites is dan ook onbekend. 

Site X11
Site X11 in de zuidelijke helft van werkput 322 en werkput 330 omvat wederom een 

zone met resten van agrarische activiteiten (fig. 7.8). Ook hier zijn eergetouwkrassen 

aangetroffen. Deze bevinden zich op beide oevers van een zijtak van de kweldergeul. 

In het zuiden van werkput 322 zijn enkele ploegkrassen gevonden met een WZW-ONO 

en NWN-OZO oriëntatie. In het noorden van werkput 330 zijn eergetouwkrassen met 

een zelfde oriëntatie gevonden. 

Buiten de eergetouwkrassen zijn op site X11 nog twee paalkuilen en een losse staak 

gevonden. Site X11 is doorsneden door sporen van het Romeinse greppelsysteem 

(vindplaats 12: s322.002 en s330.001) en een recente sloot (s330.002). 
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Figuur 7.7 
Ploegkrassen van een eergetouw in werkput 
324 van site X13.
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Site X12
Ongeveer 80 m ten noorden van site X11 is een geïsoleerde kringgreppel met een 

doorsnede van 4,5 m aangetroffen (fig. 7.9 en 7.10). Op grond van de 14C-datering 

van archeobotanisch materiaal uit de greppelvulling, is de structuur te dateren in de 

tweede helft van de midden-ijzertijd of de late ijzertijd.98 Vergelijkbare structuren 

met een zelfde diameter zijn gevonden bij een serie opgravingen van nederzettingen 

uit de midden- tot late bronstijd te Andijk en Bovenkarspel in West-Friesland. Ook 

relevant zijn kringgreppels in vindplaatsen van Midden-Delfland uit late ijzertijd/

inheems-Romeinse tijd.99 Ze worden in verband gebracht met de opslag van 

graan, of, wanneer ze op grote afstand van de huisplaatsen liggen, met de opslag 

van hooi. De kringgreppel heeft hoogstwaarschijnlijk gediend als ontwatering van 

deze opslagplek. De grond uit de greppel kan daarnaast gebruikt zijn om de zone 

binnen de kringgreppel nog een stukje op te hogen: de zogenaamde opper.100 

98  Zie tabellen 6.5 en 14.4: 14C-datering met CEDAD code LTL8453A.
99  Van Londen 2006.
100  IJzereef en Van Regteren Altena 1991, 77.
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Sporenoverzicht van site X12. Voor legenda, zie 
figuur 7.8.
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In Midden-Delfland blijkt de ontwaterende functie duidelijk uit het feit dat ze in 

verbinding staan met het veldsysteem.

Site X14
Site X14 bestaat uit een groep van negen staaksporen op een kwelderoever (fig. 7.11). 

Drie staaksporen zijn gecoupeerd. Hieruit blijkt dat de staken een doorsnede hebben 

van ca. 5 cm en een diepte van ca. 20-35 cm. Onderin zijn houtresten gevonden (fig. 

7.12). Zeven van de negen sporen lijken twee rijen van stakenkoppels te vormen. De 

staken staan, op één uitzondering na, telkens op 1 m afstand van elkaar. De overige 

twee staaksporen bevinden zich buiten deze twee stakenrijen. 

Een eenduidige interpretatie van de staaksporen is lastig. De staken lijken te gering in 

doorsnede en diepte om als skelet van een (bij)gebouw te hebben gediend. Mogelijk 

vormen ze de resten van een hekwerk.

Figuur7.10 
Sporen van een kringgreppel in werkput.
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Site X15
In het zuiden van werkput 320 zijn delen van een smalle, kromme greppel (spoor 

1) en een brede lineaire greppel (spoor 2) aangetroffen (fig. 7.13). Beide greppels 

zijn verstoord door recente bebouwing. De bebouwing heeft bovendien geleid tot 

een aanzienlijke reductie van de kwelderklei, zodat sporen en bodemlagen lastig te 

herkennen waren.

Greppelspoor 1vormt een bocht en is mogelijk deel van een kringgreppel, net als in 

site X12. Greppelspoor 2 is noord-zuid gericht en eindigt in het noorden in een geul. 

Vermoedelijk heeft de greppel een afwaterende functie gehad. Een scherf uit vulling 

plaatst greppelspoor 2 in de late ijzertijd of Romeinse tijd. 

Site X16
Deze site ligt op de oostelijke oever van het centrale krekensysteem. X16 bestaat uit 

een cluster sporen in werkputten 2 en 10002, die voor een deel zijn afgedekt door een 

sterk kleiige, kalkhoudende laklaag met veel vondsten. Het lijkt om een - in oorsprong 

- ‘dubbele laklaag’ te gaan zoals elders in de top van de kwelderafzettingen, die lokaal 

door betreding tot één cultuur/vondstlaag is gehomogeniseerd. De laklaag is lokaal 

verstoord door recente egalisatiewerken; toch is een oppervlak van tenminste 30 x 25 

m bewaard gebleven.

De sporen bestaan hoofdzakelijk uit paalkuilen en paalgaten (n=48). Daarnaast zijn 

drie kuilen, een staak en zeven greppels aangetroffen (fig. 7.14). De sporen zijn over 

het algemeen goed te herkennen. Ze zijn opgevuld met bruingrijze tot donkergrijze 

sterk siltige klei. Daar waar de laklaag ontbreekt, waren de sporen minder goed te 

herkennen vanwege sterke oxidatie van de top van de zandige oeverafzettingen. De 

sporen zijn duidelijk geassocieerd met de vondstlaag, gezien de overeenkomst in 

opvulling.

Een deel van de paalsporen is gecoupeerd. De diepte van de sporen varieert van 17-62 

cm. Helaas zijn geen plattegronden van (bij)gebouwen te herkennen in het patroon 

van de paalsporen. Uitgaande van de diepe fundering zijn enkele palen – soms met 

goed geconserveerde hout onderin – in ieder geval wel als staanders van een gebouw 

te interpreteren (fig. 7.15). Het is de verwachting dat meer palen in de sporencluster 

houtresten bevatten. 

Figuur 7.12 
Doorsnede van staakspoor 12 met houtresten 
in werkput 324.
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Nabij de paalsporen bevindt zich een aantal kromme greppels. De greppels vertonen 

grote variatie in diepte van 15-50 cm. Spoor 10002.1 heeft veruit de grootste 

afmetingen: de greppel is ruim 1m breed en 0,5 m diep. Uitgaande van de grillige en 

onregelmatige vorm van de greppels lijkt het hier niet om perceleringsgreppels te 

gaan. Een functie als erfafscheiding- of omheining ligt meer voor de hand.

De cultuur/vondstlaag is rijk aan vondsten: houtskool, dierlijk bot, handgevormd 

aardewerk en steen. Het handgevormd aardewerk van X16 dateert uit de late bronstijd/

vroege ijzertijd en de late ijzertijd/Romeinse tijd. De jongste bewoningsfase lijkt vooral 

betrekking te hebben op de late ijzertijd. Aanwijzingen hiervoor zijn het geringe 

aandeel organische verschraling binnen het handgevormd aardewerk enerzijds en het 

geringe aandeel Romeinse importaardewerk (n=2) anders. De midden-ijzertijd lijkt niet 

vertegenwoordigd in het aardewerk.

Het dierlijk bot uit de vondstlaag is uitsluitend afkomstig van zoogdieren. De 

samenstelling van de diersoorten lijkt op een datering in de bronstijd te wijzen.101 

101  Zie hoofdstuk 12.
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De combinatie van het botmateriaal en het oudste, handgevormde lijkt de eerste 

bewoningsfase van X16 in de late bronstijd te plaatsen.

Het meeste steenmateriaal hoort vermoedelijk ook in deze bewoningsfase thuis. Het 

steenmateriaal bestaat grotendeels uit gebroken kwarts dat in de late bronstijd/vroege 

ijzertijd dienst deed als verschralingsmiddel bij de fabricage van aardewerk. Ook 

enkele andere stenen, waaronder een klopsteen van zandsteen, zijn aan de vroegste 

bewoningsfase te koppelen op grond van geassocieerd kwartsgemagerd aardewerk.

Drie fragmenten bot uit de vondstlaag en de vulling van greppelspoor 10002.1 zijn 

tenslotte dankzij 14C-analyse in de late bronstijd en de vroege ijzertijd te plaatsen.102 

De combinatie van de 14C-dateringen en de chronologische kenmerken van de 

vondsten duiden dus op (minimaal) twee gebruiksfasen van site X16: een oude fase 

in de late bronstijd en de vroege ijzertijd en een jonge fase in de late ijzertijd. Deze 

laatste fase duurde wellicht voort tot in het begin van de Romeinse tijd. 

Site X16 is in de noordoostelijke uitbreiding van werkput 2 doorsneden door een brede 

(gedempte) (subrecente) sloot. Verder naar het noorden is in de werkputten 30-32 nog 

een geringe hoeveelheid vondstmateriaal zonder grondsporen aangetroffen. De oever-

afzettingen zijn hier minder hoog en zandig; de laklaag is gedeeltelijk verstoord. Deze 

zone moet gezien worden als periferie van de site. Aan de zuidzijde is site X16 van oost 

naar west doorsneden door een ‘bundel’ grachten uit de Romeinse tijd, die aan het 

deklandschap zijn te koppelen (vindplaats 9). Deze grachten zijn aangetroffen in zowel 

werkput 33 als de zuidelijke helft van werkput 10002. Verder in zuidoostelijke richting, 

ter hoogte van werkput 34, kenmerkt de oever zich door een hoge, zandige opbouw 

met volledig intacte laklaag. Ondanks de goede conservering zijn slechts enkele 

scherven en een vaag grondspoor aangetroffen. Ook deze zone moet gezien worden 

als periferie van de site. 

Op deze wijze is site X16 zowel in noordelijke als in zuidelijke richting te begrenzen 

(met lengte van ruim 100 m).In het westen is de concentratie sporen en vondsten 

begrensd door een geul. De geul was ten tijde van de bewoning niet meer actief en 

bijna verland. Vermoedelijk was deze enkel nog als een laagte in het landschap te 

102  Zie tabellen 6.5 en 14.14: CEDAD-codes LTL8381A, 8383A en 8386A.

Figuur 7.15 
Doorsnede van paalsporen 36 en 37 met 
houtresten in werkput 10002.
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herkennen. Bovenin de opvullingen van de laatste verlandingsfase is zowel aan de 

oost- als de westflank een aantal scherf- en botvondsten gedaan. Op de oostflank van 

de laagte is tevens een kuil aangetroffen (s2.22). 

De oostelijke begrenzing van de site was niet te bepalen, vanwege recente obstakels 

in deze zone: een hogedruk-gasleiding, de rondweg, hekwerken en een sloot. Een 

inschatting van het vervolg is wel te maken op grond van de paleolandschappelijke 

reconstructie. Het is namelijk aannemelijk dat de bewoning op de oever zich zal 

hebben uitgestrekt tot de overgang naar de kom. De breedte van site X16 bedraagt in 

dat geval (van west naar oost) bijna 90 m. Daarmee beslaat de site een oppervlak van 

ca. 0,9 hectare.

Site X17
Honderd m ten zuidwesten van site X16 is op de westelijke oever van de kweldergeul 

(werkputten 3, 4 en 1000), een zone met eergetouwkrassen in kaart gebracht. In 

werkput 4 waren deze over een afstand van 40 m te volgen (fig. 7.16). De eergetouw-

krassen vertonen verschillende oriëntaties: NNO-ZZW/WNW-OZO in het uiterste 

westen en bijna N-Z/W-O in het oosten. De ploegsporen vormen een vrij regelmatig 

patroon van haaks op elkaar getrokken krassen met een onderlinge afstand van 25-30 

cm (fig. 7.17). De eergetouwkrassen waren in het sporenvlak pas zichtbaar onder de 

tweede laklaag, maar het is onzeker of ze daadwerkelijk aan deze laag gekoppeld 

moeten worden: in het profiel waren namelijk geen individuele krassen te herkennen. 

De sporen van site X17 hebben geen vondsten opgeleverd voor een exacte datering; 

wel zijn er aanwijzingen voor een relatieve datering. In het westen van werkput 4 is de 

akkerzone namelijk doorsneden door een brede greppel (s4.2) die deel uitmaakt van 

het Romeinse greppelsysteem van vindplaats 20. Uitgaande van deze stratigrafische 

relatie kunnen de ploegporen dus uit een oudere fase van de Romeinse tijd of uit een 

oudere bewoningsperiode stammen.  

De omvang van het akkerareaal was over het algemeen niet goed vast te stellen. 

Het ligt voor de hand dat dit areaal oorspronkelijk groter was dan het huidige ver-

spreidingsbeeld doet vermoeden. Allereerst zijn de krassen zeer ondiep, waardoor ze 

- zelfs in de akkerzone van werkput 4 - niet overal bewaard zijn gebleven. Daarnaast 

zijn ter hoogte van site X17 relatief veel diepe verstoringen vastgesteld die mogelijk 

tot vernietiging van eergetouwkrassen hebben geleid. Dit geldt vooral voor werkput 

35 en het westelijke deel van werkput 4, waar de bodem zwaar is verstoord door 

omvangrijke, met puin opgevulde kleiwinningskuilen. 

Het akkerareaal was in oostelijke en zuidoostelijke richting beter te begrenzen. In 

werkputten 36, 37 en het oostelijke uiteinde van werkput 4 waren op de oostelijke 

oever van de verlande kweldergeul geen eergetouwkrassen meer te herkennen. 

Opvallend daarbij is dat de eergetouwkrassen kort vóór de laagte van de voormalige 

geul eindigen. Het ligt voor de hand dat de natte zone van deze laagte een 

structurerend element in het agrarisch systeem vormde. In dit licht zijn twee ondiepe 

greppels langs de verlande kweldergeul in put 37 als oostelijk en zuidoostelijke 

begrenzing van het akkerareaal te interpreteren. Hoewel de stratigrafische positie 

in het profiel niet goed was vast te stellen, lijkt de vulling van greppelsporen 9 en 10 

op een prehistorische ouderdom te wijzen. Het akkerareaal kan ook in noordelijke 

en zuidwestelijke richting begrensd zijn door smalle laagtes. Uitgaande van de 

resultaten van het veldonderzoek komen twee zijkreken van de hoofdgeul hiervoor in 

aanmerking. Vooralsnog zijn deze begrenzingen echter hypothetisch. 
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Figuur 7.16 
Sporenoverzicht van site X17 in werk-
put 4. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.17 
Eergetouwkrassen in werkput 4. 
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Site X24
Ruim 100 m ten zuiden van site X17 is op de oostelijke oever van de kweldergeul een 

aantal paalsporen en greppels aangetroffen (fig. 7.18). In het midden van werkput 6 

zijn op de oostelijke flank van een (zij)kreekje twee greppels aangesneden. Uitgaande 

van de grillige vorm kan het hier ook om natuurlijke sporen. Ten westen van het kreekje 

bevinden zich zes paalsporen. Ter plaatse is sprake van een sterk zandige kwelderoever 

met een dubbele laklaag in de top. De paalsporen zijn ontdekt onder de onderste 

laklaag. Deze onderscheidt zich van de bovenliggende laklaag door een wat lichtere 

kleur en een meer zandige samenstelling. Vier paalsporen liggen dicht bij elkaar en 

lijken onderdeel van een structuur. Uitgaande van hun geringe diepte (max. 25 cm 

onder de laklaag) gaat het hier om de resten van een klein bijgebouw zoals men die 

op erven of aan de rand van akkers kan verwachten. Na bewoning en verlating van het 

terrein is een dun kleidek op de zandige oever afgezet (komfase), waarin de tweede 

laklaag is gevormd. Ofschoon de stratigrafische positie van de eergetouwsporen niet 

duidelijk was, lijkt ook voor site X17 een dergelijke ontwikkeling op te gaan.
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Figuur 7.18 
Sporenoverzicht van site X24. Voor legenda, 
zie figuur 7.8.
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7.2.2 Vindplaats 2 (X1-9/18-19/25-26)

In het centrale deel van kwelderlandschap zijn de oevers en waarschijnlijk ook de 

aangrenzende komgebieden gedurende de periode late bronstijd en late ijzertijd/ 

Romeinse tijd vooral agrarisch gebruikt (akkers, weidegebied, graanopslag). Alleen 

site X7 vertegenwoordigt mogelijk een huisplaats (fig. 7.19). Het is echter onduidelijk 

of de sporen van deze site gerelateerd zijn aan kwelderafzettingen dan wel (getijden)

dekafzettingen.

Sites X1-3
Deze sites bestaan uit zones met eergetouwkrassen (werkputten 172, 173 en 178) (fig. 

7.20). De sites liggen enkele honderden meters uit elkaar en bevinden zich telkens 

op oeverafzettingen. De oriëntatie van de krassen is NNO-ZZW en WNW-OZO. 

Op de flanken van een kreek tussen sites X1 en X3 zijn zones met hoefindrukken 

gevonden (fig. 7.21). De verschillende typen sporen geven aan dat het kwelder- en 

krekenlandschap zowel voor veeteelt als akkerbouw werd benut. 

De laklaag boven de ploegkrassen van site X2 bevatte, naast enkele botfragmenten, 

een aantal scherven handgevormd aardewerk. Een van de scherven hoort thuis in de 

late bronstijd of vroege ijzertijd.

Figuur 7.20 
Eergetouwkrassen in werkput 172 van site X1.

Figuur 7.21 
Hoefindrukken op de flank van een kreek 
(site X1).
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Sporenoverzicht van site X4. Voor legenda, 
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Figuur 7.23
Doorsnede van een paalkuil uit de dubbele 
palenrij in werkputten 174 en 266 (site X4).
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Site X4
Site X4 ligt net als sites X5 en X9 in het komgebied van het kwelderlandschap. 

Halverwege werkput 174 zijn op de westelijke flank van een klein kweldergeultje sporen 

van twaalf palen en een staak (spoor 3) gevonden (fig.7.22). De cluster paalsporen is 

doorsneden door sporen die aan het getijdendek zijn te koppelen: twee sloten uit de 

nieuwe tijd (sporen 1, 2 en 13) en een greppelspoor 5 dat niet scherper is te dateren dan 

de periode ijzertijd-middeleeuwen.

Tien van de sporen vormen een dubbele rij palen, die ongeveer de oriëntatie van 

het geultje volgt. Een spoor is gecoupeerd en blijkt ruim 40 cm diep (fig. 7.23). Het 

is onduidelijk tot welke structuur de dubbele palenrij behoort. De palen lijken te fors 

en diep gefundeerd voor een hekwerk. Bovendien zou men dan verwachten dat de 

palenrij over een grotere afstand was te volgen. Het ligt evenmin voor de hand om de 

paalsporen als onderdeel van een (bij)gebouw te interpreteren, gezien de ligging in een 

‘nat’ komgebied. Bovendien zou men dan meer paalsporen verwachten. 

Een derde mogelijkheid is dat de sporen de fundering van een steiger of vlonder 

vormen. Uitgaande de ligging langs de geul (over een kort traject) lijkt deze 

interpretatie nog het meest waarschijnlijk. Een vergelijkbare structuur met een 

vergelijkbare landschappelijke ligging is aangetroffen bij de opgraving Eigenblok bij 

Geldermalsen.103

103  Jongste & Van Wijngaarden 2002, 108.
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Sporenoverzicht van site X5. Voor legenda, 
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Sites X5 en X6
Beide sites bevatten sporen van een zespalige structuur die als spiekers is te 

interpreteren. Het exemplaar van site X5 (omvang 1,8 x 2,8 m) bevindt zich in een 

relatief laag gelegen gebied tussen twee oevers in (fig. 7.24). De paalsporen van 

deze structuur waren klein in doorsnee: 10-15 cm. Gezien de geringe diepte (enkele 

centimeters) van de gecoupeerde sporen gaat het hier slechts om de onderkanten van 

de sporen. 

De spieker van site X6 (1,6 x 2,4 m) ligt op de flank van een oever (fig. 7.25). Van dit 

exemplaar zijn de palen wat forser; ze reiken bovendien dieper, tot 20-45 cm onder het 

vlak. 14C-darering van dierlijk bot uit een paalkuil dateert deze spieker in de tweede 

helft van de late bronstijd.104

104  Zie tabellen 6.5 en 14.14: CEDAD Code LTL8385A.

P 257

P 180

S9

S10

S8

S13

S11

S12

LTL8385A - 920-840BC
P 180

88980

88980

88985

88985
46
53
45

46
53
45

46
53
50

46
53
50

N

2.5m0

site X6

Figuur 7.25 
Sporenoverzicht van site X6. Voor legenda, 
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Site X7
In werkput 168 bevinden zich de paalsporen van een gebouw. Uitgaande van 

palenpatroon gaat het waarschijnlijk om de zuidoosthoek van een oost-west 

georiënteerd gebouw (fig. 7.26). Een doorsnede van een van de paalsporen (met diepte 

van 50 cm) geeft aan dat het vermoedelijk om een goed gefundeerd gebouw gaat. 

Onduidelijk is of de structuur gerelateerd is aan het dek- dan wel kwelderlandschap. 

Het profiel bleek namelijk verstoord ter hoogte van de structuur verstoord: van de 

bovengrond tot in de top van de kwelderafzettingen (dubbele laklaag). Opvallend was 

wel dat bij de aanleg van het vlak beduidend meer materiaal is gevonden ter hoogte 

van de structuur: onder andere uit basis van dekafzettingen deklandschap, maar ook 

uit de bovenste kwelderlaklaag. Dit laatste zou kunnen wijzen op een stratigrafische 

koppeling aan het kwelderlandschap. De datering van het aardewerk lijkt hier ook op 

te wijzen. In het aangetroffen aardewerk is namelijk materiaal uit de late bronstijd-

vroege ijzertijd en de late ijzertijd vertegenwoordigd. 

Ongeveer 20 m ten noordoosten van de structuur bevindt zich een dubbele greppel 

met een noordwest - zuidoost oriëntatie. Weer enkele meters ten noordoosten van 

deze dubbele greppel zijn enkele rijtjes staaksporen aangesneden. Zowel staken als 

greppels zijn aan het kwelder- en krekenlandschap te koppelen. 
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Figuur 7.26 
Sporenoverzicht van site X7. Voor legenda, 
zie figuur 7.8.
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Site X8
Site X8 bestaat uit een rijtje van 3 staaksporen ten westen van een geul (fig. 7.27). De 

staken staan 1,5 m uit elkaar. Eén van de staken is gecoupeerd en blijkt 28 cm diep. 

Onderin was het hout van de aangepunte staak nog bewaard. Mogelijk maken de 

staken deel uit van een hekwerk dat het vee van de geul moest weren. 

Site X9
Deze site ligt slechts 50 m ten zuidoosten van site X4. De sporen bevinden zich in de 

randzone van het (kwelder) komgebied, aan weerszijden van een pakket oeverafzettin-

gen. Het gaat hier om enkele staken langs de westzijde (sporen 2-4) van een geul; aan 

de oostzijde is een kromme greppel (spoor 1-2) gevonden (fig. 7.28). De staaksporen 

zijn 30 cm diep. Ze zijn net als bij site X8 te interpreteren als onderdeel van een 

hekwerk dat het vee afschermde van de geul. 

Ten oosten van de kromme greppel zijn hoefindrukken waargenomen. Mogelijk diende 

de greppel als begrenzing van een weiland. Greppelspoor 3 in het uiterste oosten 

van werkput 169 leek aanvankelijk ook deel van de begrenzing uit te maken. In het 

profiel kon echter vastgesteld worden dat deze greppel stratigrafisch bij het jongere 

getijdendek hoort.
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Figuur 7.27 
Sporenoverzicht van site X8. Voor legenda, 
zie figuur 7.8.
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Site X18
In het meest westelijke deel van werkput 11 is een nog deels intacte vondstlaag met 

houtskoolbrokjes, botmateriaal, steen en aardewerk aangesneden. De vondstlaag 

is gevormd in de zwarte zandige top van de oeverafzettingen; de vondstlaag is net 

bewaard gebleven onder diep ingegraven kleiwinningskuilen met puinvulling. 

De omvang van de vondstlaag was in noordelijke, zuidelijke en oostelijke richting goed 

vast te stellen. In de werkput 9911 bleek dat de noordzijde van de vondstlaag door 

een ZW-NO georiënteerde kweldergeultje is afgesneden. Tevens is het bodemprofiel 

over een traject van 10 m in noordelijke richting volledig verstoord. Hierna zijn de 

laklagen weer ongeschonden, maar vondstloos. In de oostelijke en zuidelijke randzone 

is de site ongestoord; echter, na enkele meters houdt de vondstconcentratie hier op 

en gaat over in een ‘vondstruis’. In het zuidwesten is het vondstpakket afgesneden 

door een 16e-eeuwse sloot (spoor 17). Kabels en de startbaan maakten het vervolgens 

onmogelijk om vast te stellen of de vondstlaag nog verder reikte.

Op grond van voornoemde waarnemingen heeft de vondstlaag een omvang van 

minimaal 20 bij 15 m met een mogelijke uitloper in westelijke richting. Verder was 

in een strook van ca. 15 m rondom de vondstconcentratie reeds sprake van een 

‘vondstruis’ in de kwelderlaklagen bestaande uit houtskoolpartikels en botsplinters.

Direct onder de vondstlaag zijn twee staaksporen aangetroffen (s15 en s16).

De vondstlaag bevatte veel handgevormd aardewerk uit de late bronstijd. Onder de 

vondstlaag zijn twee slechts staaksporen aangetroffen (fig. 7.29). Uitgaande van de 

hoge vondstdichtheid in de houtskoolrijke laag is in de directe nabijheid een huisplaats 

te verwachten. Het gebied ten westen van werkput 11, waar door de aanwezigheid van 

een landingsbaan geen proefsleuven aangelegd konden worden, komt daarvoor het 

meest in aanmerking. Vermoedelijk vertegenwoordigt site X18 de neerslag van één 

bewoningsfase uit de late bronstijd.
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Figuur 7.29 
Sporenoverzicht van site X18. Voor legenda, 
zie figuur 7.8.
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Site X19
Ca. 70 m ten noorden van site X18 zijn in werkput 10010 eergetouwkrassen 

aangetroffen in een zone van 10 x 7 m (fig. 7.30). De eergetouwkrassen bevinden zich 

onder de twee laklagen. In tegenstelling tot sites X10 en X13 van vindplaats 1 was in het 

profiel niet vast te stellen of de krassen tot de bovenste of de onderste laklaag horen. 

De eergetouwkrassen zijn N-Z en WZW-ONO georiënteerd. Ze liggen niet helemaal 

haaks op elkaar. Bij het opschaven kwam een staak onder de eergetouwkrassen te 

voorschijn.

De ploegsporen hadden oorspronkelijk mogelijk een vervolg aan de noordzijde van de 

site, in werkput 10. Deze zijde van de site is echter verstoord door subrecente kleiwin-

ningskuilen. Bij het verdiepen is onder de verstoringen nog een kuil (spoor 38) met een 

runderskelet ontdekt. Uit de goed geconserveerde, stevige botten valt af te leiden dat 

het skelet waarschijnlijk recent is begraven.

Ca. 20 m ten oosten van de akkerzone is op de overgang naar een verland kreekje 

een noord-zuid georiënteerde greppel gevonden. De enigszins slingerende greppel 

lijkt samen te hangen met het kwelderlandschap. Mogelijk gaat het om de westelijke 

begrenzing van het akkerareaal. 
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Sporenoverzicht van site X19. Voor legenda, 
zie figuur 7.8.
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Site X25
In werkput 376 is een mogelijk een kringgreppel aangetroffen (fig. 7.31). Het spoor 

kwam bij het verdiepen onder de dekafzettingen te voorschijn. In het profiel is een 

licht grijze horizont - mogelijk een zwak ontwikkelde laklaag - waargenomen op de 

overgang van dek- naar de kwelderafzettingen. Deze horizont heeft dezelfde kleur als 

de opvulling van de veronderstelde kringgreppel. Het spoor werd bij het verdiepen dan 

ook pas in de bovenste donkergrijs/blauwe laklaag onder de dekafzettingen zichtbaar. 

In de ruimte binnen de kringgreppel zijn drie sporen gevonden, die mogelijk toe 

behoren aan palen. De sporen zijn erg ondiep met uitzondering van paalspoor 3 (24 cm 

diep). (Paal)spoor 2 bevatte een scherf uit de ijzertijd.

De kringgreppel is slechts 2-5 cm diep en heeft een nogal grillige vorm met 

uitstulpingen die doen denken aan diergangen. Het is daarom de vraag of we hier wel 

met een antropogeen spoor te maken hebben. Mocht het toch om een kringgreppel 

gaan, dan kan de functie vergelijkbaar zijn met die van vindplaats 1 (site X12): 

ontwatering van een opslagplek voor graan of hooi.

Site X26
Site X26 bestaat uit zeven staaksporen zonder duidelijke structuur. 

7.2.3 Vindplaats 3 (X22-23)

In het zuiden van het kwelderlandschap is slechts een gering aantal archeologische 

sporen aangetroffen. Twee sites bevatten aanwijzingen voor menselijke activiteiten. 

Aardewerk plaatst deze activiteiten in de late ijzertijd/ Romeinse tijd (fig. 7.32). 

Site X22
De sporen van site X22 bevinden zich in de noordoostelijke delen van werkputten 

337 en 346. Hoewel het hier slechts om twee greppels en een paalspoor gaat, duidt 

het vondstmateriaal op de nabijheid van menselijke activiteiten (fig. 7.33). Mogelijk 

behoren de sporen tot de periferie van agrarische zone of een nederzettingsterrein. 

Waarschijnlijk moet de kern hiervan meer naar het noorden worden gezocht. Dit 

terreindeel was echter niet beschikbaar voor onderzoek vanwege vervuiling.
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Site X23
De tweede site (werkput 366) bestaat uit twee oversnijdende greppels en twee losse 

kuilen (fig. 7.34). Een greppel uit de nieuwe tijd (spoor 5) doorkruist de site van het 

noordwesten naar zuidoosten. In de nabijgelegen werkputten zijn geen vervolgsporen 

van de greppels van site X23 gevonden. Vermoedelijk hebben greppels maar een 

beperkte lengte. 

In kuilspoor 1 is handgevormd aardewerk gevonden. De organische magering lijkt 

te wijzen op een datering in de (late) ijzertijd of de Romeinse tijd. In voornoemde 

greppelspoor 5 uit de nieuwe tijd is een scherf gedraaid importaardewerk uit de 

Romeinse tijd gevonden. Deze vondst is als ‘opspit’ te beschouwen. De combinatie 

van het handgevormd aardewerk en het importaardewerk lijkt op een bewoning in de 

Romeinse tijd te wijzen voor site X23.

 De aard van de site is onduidelijk. Aangezien de sporen zich in een vrij natte zone 

bevinden, is het niet aannemelijk dat het hier om nederzettingssporen gaat. 
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Figuur 7.33 
Sporenoverzicht van site X22. 
Voor legenda, zie figuur 7.8. 
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7.2.4 Vindplaats 18

Aan de oostzijde van het centrale kwelder- en krekenlandschap bevindt zich een 

komgebied met enkele (vertakte?) geultjes (fig. 7.35). In het oosten van werkputten 

13 en 106 zijn in verlandingsafzettingen van een geul kleine concentraties aardewerk 

uit de late ijzertijd gevonden (fig. 7.36). In de aangrenzende kwelderafzettingen zijn 

geen grondsporen aangetroffen. Wel zijn er in het dekpakket – dat plaatselijk sterk 

verstoord was- sporen van kuilen en greppels aangetroffen. Deze kunnen echter 

stratigrafisch gezien niet bij de vondsten uit het kwelderlandschap horen. De bron van 

de vondststrooiing is dan ook onbekend. 

7.2.5 Vindplaats 19

Een onbegrepen fenomeen is de vondst van onverbrand leem op twee plekken in de 

kwelderkom: het leem is direct boven of in de bovenste laklaag aangetroffen (fig. 

7.37-7.39). Deze plekken zijn enkele meters in doorsnede. Het is opvallend dat andere 

grondsporen of vondsten ontbreken ter hoogte van de leemplekken of hun directe 

omgeving. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat plekken de resten van een vloerniveau 

vormen. Het leem lijkt door mensen gedumpt te zijn, maar het is onbekend met welk 

doel. Misschien vertegenwoordigen de leemplekken een incidentele handeling, zoals 

de grondstofbereiding voor keramische productie. Eén van de leemdumps is op basis 

van een 14C datering in de Romeinse tijd te plaatsen.105

105 Zie tabellen 6.5 en 14.14: CEDAD-code LTL 8449A.
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Figuur 7.35 
Overzicht van vindplaatsen 18 en 19 in het 
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7.3 Bewoningssporen uit de late prehistorie en Romeinse tijd op 
de westelijke dekgeul en -oever

In het westen van deelgebied 2B is een geul door de kwelderafzettingen ingesneden 

tot in de onderliggende estuariene afzettingen. De geul wordt in noordwaartse richting 

duidelijk breder. Langs de oostzijden van de geul bevindt zich een brede oeverzone van 

zandige dekafzettingen met een noord-zuid georiënteerd lint van huisplaatsen (fig. 

7.40). De huisplaatsen stammen uit de ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd (vindplaats 

5). 

In het zuidwesten van deelgebied 2B, op de grens met het ‘Bunkerbos’, zijn op dezelfde 

oever delen van twee andere huisplaatsen uit deze perioden aangetroffen (vindplaats 

6).
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Sporenoverzicht met de oostelijke leemplek 
van vindplaats 19. Voor legenda, zie figuur 
7.8.

Figuur 7.39
Detail van de leemplek (spoor 21) in het zuid-
profiel van werkput 13 (vindplaats 19). De laag 
met brokken onverbrand leem ligt direct op de 
zwarte laklaag in de top van de kwelderkom.
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De westelijke oeverzone is tijdens het proefsleuvenonderzoek niet goed in kaart 

gebracht. Alleen aan de noordwestzijde is een deel van deze oever nader onderzocht. 

Ook daar is een deel van een nederzetting uit de tweede helft van de ijzertijd en de 

vroeg-Romeinse tijd blootgelegd (vindplaats 4).

Een laatste, afwijkende vindplaats bevindt zich ten westen van de dekgeul in het lage 

en relatief ‘natte’ centrale deel van het onderzoeksgebied. Het betreft een V-vormige 

greppel (vindplaats 10). De exacte aard en functie van deze greppel(vorm) is onbekend.

7.3.1 Vindplaats 4

Vindplaats 4 ligt in de noordwestelijke hoek van het onderzoeksgebied. De vindplaats 

bestaat uit de randzone van een nederzettingsterrein op de westelijke oeverzone van 

de dekgeul. De kern van de nederzetting ligt vermoedelijk direct ten westen hiervan. 

De hoge rug van de oever was nog goed in het relief van het maaiveld te herkennen. In 

tegenstelling tot de rest van het onderzoeksgebied bleek dit perceel gevrijwaard van 

egalisiatie of ophogingen. 
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Figuur 7.40 
Westelijke dekgeul met vindplaatsen uit de 
ijzertijd-Romeinse tijd.
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Al bij het voorgraven van de werkput werd aan de onderkant van de bouwvoor 

prehistorisch en Romeins aardewerk aangetroffen. Bij de aanleg bleek de opbouw van 

de oostelijke helft van de werkput te bestaan uit een kleiige laklaag met daaronder een 

zandig dekpakket, gelegen op geulafzettingen. Richting het zuidwesten nam de dikte 

van het zandige dekpakket toe en werd de kleiige laklaag geleidelijk steeds meer in de 

bouwvoor opgenomen. Waar de laklaag volledig is verdwenen, bevinden de zandige 

dekafzettingen zich direct onder de bouwvoor. 

In totaal zijn dertien sporen aangetroffen in de dekafzettingen: een staakje, acht 

greppels, drie kuilen en een mogelijke waterput (spoor 13) (fig. 7.41). De meeste sporen 

zijn op de zandige rug aangetroffen. Alleen greppelspoor 1 ligt op enige afstand naar 

het oosten. Stratigrafisch zijn de sporen aan verschillende niveaus in de dekafzettingen 

te koppelen. Een deel van de sporen hangt onder de laklaag of de bouwvoor en snijdt 

in de onderliggende zandige dekafzettingen. De overige sporen bevinden zich op een 

dieper niveau in het dekpakket.
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Sporenoverzicht van vindplaats 4. 
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Het bovenste archeologische niveau bestaat uit greppelsporen 1, 9 en 10 met een 

variabele oriëntatie, waarbij spoor 9 spoor 10 oversnijdt. De sporen op een dieper 

niveau in de dekafzettingen bestaan uit enkele noord-zuid georiënteerde greppels, vier 

kuilen en een staak. Enkele sporen zijn door middel van een gutsboring onderzocht. 

Kuilspoor 13 is op basis van de vulling en diepte getypeerd als een mogelijke waterput. 

Op ca. 50 cm diepte is namelijk sprake van een venige laag met daaronder een 

brokkenvulling die rijk is aan aardewerk. 

Over de gehele lengte van de werkput is vondstmateriaal aangetroffen dat als 

nederzettingsafval is te beschouwen. Ter hoogte van de oeverrug neemt de 

hoeveelheid materiaal toe. Het betreft handgevormd aardewerk uit de late ijzertijd 

en Romeinse tijd, enkele scherven gedraaid importaardewerk uit de Romeinse 

tijd, botmateriaal en een slijpsteen. Op grond van de aard van de sporen en het 

vondstmateriaal is vindplaats 4 te typeren als de randzone van een nederzettingster-

rein. De bewoningskern moet meer naar het westen gezocht worden. Uitgaande van 

de datering van de vondsten en de twee stratigrafisch gescheiden sporenniveaus 

kenmerkt de nederzetting zich door minimaal twee bewoningsfasen. 

Uit de datering van het vondstmateriaal valt af te leiden dat niet of nauwelijks sprake 

is van een bewoningshiaat tussen beide bewoningsfasen. Handgevormd aardewerk 

en het Romeins gedraaid importaardewerk zijn op beide archeologische niveaus 

aangetroffen. Een scherf terra sigillata lijkt het jongste niveau globaal in de tweede 

helft van de 1e eeuw n.Chr. te plaatsen. Het oudere niveau moet dan grofweg uit de 

late ijzertijd en het begin van de Romeinse tijd dateren. 

7.3.2 Vindplaats 5 (sites Y3-Y11)

De oostelijke oeverzone van de dekgeul is intensief bewoond geweest (fig. 7.40). 

Het voornoemde lint van huisplaatsen op de oever is aan beide zijden begrensd door 

greppels. De nadruk van de bewoning ligt op de late ijzertijd. Op site Y3 is sprake van 

bewoning uit de midden-ijzertijd. Uitgaande van het aardewerk loopt de bewoning i n 

het noorden (sites Y9 en Y11) door tot in de Romeinse tijd. Een aanwijzing voor deze 

laatste datering is ook te vinden in snij- en haksporen van vindplaats 5. De sporen 

wijzen namelijk op een Romeinse invloed.

In zuidelijke richting sluit het bewoningslint aan op vindplaats 1 van onderzoeksgebied 

GHHR-terrein. Op basis van het handgevormde aardewerk lijkt deze vindplaats (een 

inheemse nederzetting) in ieder geval in de late ijzertijd en de Romeinse tijd te zijn 

gebruikt. Drie 14C-dateringen wijzen echter ook op oudere menselijke activiteiten: 

in de midden-ijzertijd en de eerste helft van de vroege ijzertijd. Het is onzeker of de 

zandrug in deze oudste perioden ook in gebruik was als woongebied. Mogelijk was 

toen sprake van een ander gebruik zoals landbouw. 

Site Y3
Site Y3 is voor het eerst aangesneden in werkput 274. Deze werkput is parallel aan 

één van de landingsbanen gegraven en bleek over de lengte grotendeels verstoord 

door een minimaal 2 m brede leidingsleuf (fig. 7.42). Toch zijn bij de putaanleg grote 

hoeveelheden vondsten verzameld. Daarnaast bleek het zuidelijke profiel relatief 

intact.Hierin waren verschillende sporen te herkennen. De meeste bevonden zich net 

onder de bouwvoor en bleken in het onderliggende dekpakket te snijden. Op sommige 

plaatsen was op een dieper niveau in de dekafzettingen een tweede vegetatieho-

rizont aanwezig met enkele sporen daaronder. Gezien de ligging kan vindplaats Y3 

gerelateerd worden aan vindplaats 1 van het GHHR-terrein, net ten zuiden van het 

onderhavige onderzoeksgebied.
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Om een beter inzicht in de site te krijgen zijn aan de zuidzijde twee kleine werkputten 

van ca. 6 x 5 m gedocumenteerd die tijdens de munitieruiming al waren uitgegraven. 

Ook hier bleek de bouwvoor direct op de kleiige bovenlaag van het dekpakket te 

liggen. In de top van het dek was nog een dunne laklaag te onderscheiden. Bij de 

vlakaanleg begonnen de sporen zich al aan de onderkant van deze laag af tekenen. 

Door de grote verstoring in werkput 274 waren enkele sporen alleen zichtbaar in 

de putwand. Hierdoor was de vorm, omvang en aard van de sporen niet goed te 

bepalen. In de twee kleinere werkputten bleek dit wel mogelijk. Hier zijn de resten 

van waarschijnlijk verschillende huisplattegronden blootgelegd. Het palenpatroon 

van de huisplattegronden was niet goed vast te stellen door de kleine omvang van de 

werkputten. Bovendien zijn de sporenclusters doorsneden door greppels en recente 

verstoringen. De kuilen en greppels in werkput 274 markeren mogelijk de noordelijke 

begrenzing van site Y3. Enkele van de greppels zijn grofweg N-Z georiënteerd en lijken 

aan te sluiten op greppelsporen in werkputten 280 en 284. Een van de greppel lijkt hier 

haaks op te liggen. Deze greppel bleek veel vondsten te bevatten. 

Site Y3 heeft over algemeen ook veel vondstmateriaal opgeleverd, voornamelijk 

handgevormd aardewerk en botmateriaal. De meeste vondsten zijn afkomstig uit de 

greppels van werkput 274. Vermoedelijk hebben de bewoners van de nabij gelegen 

huizen de greppels als dumpplek voor nederzettingsafval gebruikt. Opmerkelijk is 

de vondst van een stuk hout met halfrond uiteinde dat mogelijk als tentharing heeft 

gediend. Wellicht is het een aanwijzing voor Romeins-militaire activiteiten in het 

zuiden van vindplaats 5. 

Het meeste aardewerk lijkt te dateren uit de midden-ijzertijd. Daarnaast is ook 

jonger materiaal uit de late ijzertijd in het complex vertegenwoordigd. 14C-datering 

van bot uit greppelspoor 284.008 ligt in lijn met de deze datering (midden-ijzertijd) 

(fig. 7.42).106 Een andere 14C-datering van bot uit greppelspoor 274.003 komt echter 

eerder uit, namelijk grofweg rond 800 v.Chr.107 Daarmee komt de datering van site 

Y3 goed overeen met die van vindplaats 1 van het GHHR-terrein. Ook daar blijken 
14C-dateringen deels te wijzen op bewoning in de vroege ijzertijd als aanvulling op de 

datering van het vondstmateriaal (tweede helft ijzertijd-Romeinse tijd). 

Site Y4
Deze site is aangesneden in één van de kleine werkputten tijdens fase 2 van het 

onderzoek. Hierbij zijn direct onder de bouwvoor 30 sporen aangetroffen van vooral 

greppels en (paal)kuilen (fig. 7. 43). Net als bij vindplaats Y3 is in de top van het kleiige 

dekpakket sprake van een vage laklaag. Hieronder hangen de sporen die in het 

onderliggende zandige en kleiige dekpakket snijden. Figuur 7.44 toont duidelijk dat 

voornoemde sporen door een dieper gelegen vegetatieniveau zijn gegraven. Mogelijk 

is dit te koppelen aan het vegetatieniveau van Y3. Daar bleken ook sporen aan het 

vegetatieniveau te relateren. Dit bleek op site Y4 echter niet het geval. 

De sporencluster is duidelijk doorsneden door sporen uit jongere perioden: enkele 

recente drainagesleuven en twee ZW-NO georiënteerde greppels (sporen 3 en 24) 

die vermoedelijk uit de middeleeuwen of nieuwe tijd dateren. Het is door deze 

verstoringen niet geheel duidelijk hoe de oudere sporen onderling verband houden. 

De combinatie van verschillende greppels, paalsporen en kuilen lijkt te wijzen op een 

huisplaats. Hoe de plattegrond van dit huis eruit heeft gezien, is echter niet vast te 

stellen. 

106  Zie tabel 6.5 en 14.14: CEDAD Code LTL8391A.
107  Zie tabellen 6.5 en 14.14: CEDAD Code LTL8390A.
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Net als bij voornoemde sites ligt het merendeel van de greppels parallel aan de 

oeverrug. Enkele zijn hier haaks op gegraven. Vermoedelijk heeft een groot deel van 

de greppels gediend als afwatering. Toch lijken niet alle greppels als zodanig te hebben 

fungeert. Zo is spoor 1, in het zuidwesten van de werkput, relatief smal en diep. 

Mogelijk betreft het een huisgreppel waarin de wandpalen gestaan kunnen hebben 

(fig. 7.44).
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Figuur 7.43 
Sporenoverzicht van site Y4. Voor legenda, 
zie figuur 7.41.

Figuur 7.44 
Kolomopname van werkput 188 met een 
doorsnede van de mogelijke huisgreppel, 
spoor 1 (site Y4).
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Het vondstmateriaal van site Y4 bestaat voornamelijk uit handgevormd aardewerk 

en enkele fragmenten bot. Op basis van het aardewerk is de site in de late ijzertijd te 

plaatsen. 

Site Y5
Deze vindplaats bestaat uit een cluster mogelijke paalsporen en een dierbegraving (fig. 

7.45). Deze sporen zijn direct onder de oude bouwvoor aangetroffen en snijden in de 

onderliggende, zandige dekafzettingen. Mogelijk was het dekpakket oorspronkelijk 

dikker. De exacte stratigrafische positie van de sporen binnen het dekpakket is dan ook 

onbekend. Ten zuiden van deze sporen bevindt zich een (sub)recente sloot (spoor 1). 

De sporen bevinden zich in een zone die rijk is aan bioturbatie. Het onderscheid 

tussen antropogene en natuurlijke sporen was soms lastig te bepalen. Een selectie 

van de sporen is gecoupeerd. Hierbij bleken enkele ‘paalsporen‘ bij nader inzien uit 

wortelgangen te bestaan. Binnen de sporencluster is sprake van een grote variatie in 

de grootte en onderlinge afstand van de sporen. Er is dan ook geen duidelijke structuur 

aan te wijzen. 

Naast de cluster mogelijke paalsporen is een dierbegraving aangetroffen. Deze 

bevond zich in de rand van de werkput, waardoor niet het gehele skelet kon worden 

blootgelegd. Ook de weersomstandigheden en een recente verstoring zorgden waren 

een belemmering tijdens het documenteren. Aangetroffen zijn de resten van de 

achterpoten, een deel van de voorpoten en enkele wervels. Deze lagen in anatomisch 
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Sporenoverzicht van site Y5. Voor legenda, 
zie figuur 7.41.
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verband. Op basis hiervan kon vastgesteld worden dat hier om een juveniel rund gaat. 

Mogelijk gaat het om een rituele depositie op een boerenerf. 

Behalve de concentratie bot is er geen ander vondstmateriaal aangetroffen. Op 

grond van het uiterlijke kenmerken van de sporen is een datering in de ijzertijd en/of 

Romeinse tijd het meest waarschijnlijk. 

Site Y6
Ten noorden van vindplaats Y5, op ca. 40 m afstand, bevindt zich een mogelijke 

huisplaats. Deze ligt op het hoogste deel van de dekoever. De sporen snijden in een 

zandig dekpakket dat is afgetopt is door de bouwvoor. Hier liggen de sporen dan ook 

direct onder de bouwvoor. Mogelijk zijn ondiepe sporen bij de aftopping vergraven. 

Het gaat hier om een cluster paalsporen en enkele greppels (fig. 7.46). Het regelmatige 

patroon van de sporen lijkt hier op een plattegrond van een hoofd- of bijgebouw te 

wijzen. De exacte opbouw is niet te reconstrueren. De plattegrond is namelijk door 

enkele verstoringen slechts fragmentarisch bewaard. Het lijkt in ieder geval om de 

resten van een W-O georiënteerd gebouw te gaan. 

Aan de westzijde van de sporencluster bevinden zich sporen van een stakenrij en een 

kuil. Aan weerszijden van de cluster zijn verder verschillende greppels aangetroffen. 

Het merendeel heeft een NW-ZO of N-Z oriëntatie. Eén greppel, spoor 3, ligt hier 

haaks op. Gezamenlijk zullen de greppels als begrenzing en afwatering van deze 

mogelijke huisplaats gediend hebben. Enkele greppels zijn richting het noorden en 

zuiden te volgen en lijken onderdeel een groter systeem te zijn. 

Het meeste vondstmateriaal is afkomstig uit de greppels. Het bestaat uit aardewerk, 

botfragmenten en steen. Daarnaast zijn ook in de paalsporen en de kuil nog enkele 

scherven gevonden. Al het aardewerk is handgevormd en wijst op een datering in 

de late ijzertijd. Mogelijk hoort de huisplaats thuis in het begin van de late ijzertijd. 
14C-analyse van bot uit een van de greppels wijst namelijk op een datering in de 4e of 

3e eeuw v.Chr.108

Site Y7
Site Y7 bestaat uit een deel van een huisplattegrond. De sporen van deze plattegrond 

waren direct onder de bouwvoor zichtbaar; ze sneden in de onderliggende, kleiige 

dekafzettingen. Net als bij andere sites van vindplaats 5 bleek het dekpakket afgetopt. 

De exacte stratigrafische positie van de sporen binnen het dekpakket is dan ook 

onbekend. De plattegrond is door verschillende jonge sporen verstoord: recente 

drainagepijpen en kuilen (sporen 6, 8 en 9) en een subrecente sloot (fig. 7.47).

Ondanks de verstoringen is de plattegrond nog duidelijk te herkennen. De basis 

van de constructie wordt gevormd door een aantal paalsporen, omgeven door een 

wandgreppel (fig. 7.48). Een opening in het midden van de wandgreppel kan een 

aanwijzing zijn voor een ingang. Het huis is ZW-NO georiënteerd. De (aanzet tot) 

bochten aan weerszijden van de wandgreppel lijken op de uiteinden van de plattegrond 

te wijzen. In dat geval bedraagt de lengte bijna 13 m en bevindt de veronderstelde 

ingang zich in het midden van de plattegrond. Buiten de plattegrond liggen nog enkele 

losse sporen: een kuil en twee paalsporen. Ze zijn op basis van een gelijkende vulling 

ook aan de site toegewezen. 

Na de gebruiksfase zijn enkele greppels door de plattegrond gegraven. Op basis van 

de opvulling en het aangetroffen vondstmateriaal zijn deze ook tot de site gerekend. 

Binnen Y7 is dus sprake van meerdere gebruiksfasen.

108  Zie tabellen 6.5 en 14.14: CEDAD Code LTL8384A.
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Uitgaande van een huisplaats is de hoeveelheid vondstmateriaal relatief klein. 

De meeste vondsten zijn afkomstig uit spoor 15, één van de greppels die de 

plattegrond doorsnijdt. Het materiaal bestaat uit handgevormd aardewerk en enkele 

botfragmentjes. Onder het aardewerk bevindt zich ook een mogelijk speelschijfje. 

Wandgreppelhuizen zijn ondermeer uit Midden-Delfland bekend waar zijn in 

de Romeinse tijd worden gedateerd.109 Op basis van de vondsten kan worden 

aangenomen dat het bij Y7 om een huisplaats uit de late ijzertijd gaat. Opvallend is wel 

dat 14C-analyse van bot uit de voornoemde greppel (spoor 15) op een datering in de 

vroege en/of het begin van de midden-ijzertijd wijst.110  

109  Van Londen 2006.
110  Zie tabellen 6.5 en 15.14.14: CEDAD Code LTL8382A.
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Sporenoverzicht van site Y6. Voor legenda, 
zie figuur 7.41.
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Sporenoverzicht van site Y7. Voor legenda, 
zie figuur 7.41.

Figuur 7.48 
Wandgreppel van de huisplattegrond, gezien 
vanuit het zuiden (site Y7).
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Site Y8
Deze site omvat de werkputten 182, 201 en 378. In werkput 182 is een deel van een 

wandgreppelhuis aangetroffen (fig. 7.49). De huisplaats is aan weerszijden begrensd 

door greppels. De sporen van de site bevinden zich in de top van het zandige 

dekpakket en worden afgedekt door een kleiig dekpakket. In sommige gevallen is deze 

klei ook in de top van de sporen afgezet. Dit geldt voornamelijk voor de greppels. 

De wandgreppel van de plattegrond bevindt zich te midden van een cluster sporen 

in werkput 182. Waarschijnlijk horen spoor 7 t/m 16 bij deze plattegrond. Deze liggen 

alle ten westen van de wandgreppel. De sporen ten oosten hiervan, onder andere 

een tweede wandgreppel, behoren vermoedelijk toe aan een tweede structuur. Beide 

structuren lijken een W-O oriëntatie te hebben. 

In het westen en oosten wordt de huisplaats begrensd door verschillende greppels. De 

greppels zijn mogelijk relatief lang in gebruik geweest. Sommige greppelsporen, zoals 

spoor 26 in werkput 182, zijn namelijk verschillende malen uitgegraven. Langs deze 

greppel is ook een houten paal gevonden (spoor 182.027).

Het vondstmateriaal van site Y8 bestaat uit handgevormd aardewerk en botmateriaal. 

Het meeste materiaal is afkomstig uit greppelspoor 182.026. Het aardewerk is relatief 

sterk gefragmenteerd en dateert uit de late ijzertijd. 

Ook in de nabijgelegen werkputten 201 en 378 zijn sporen aangetroffen die op grond 

van hun uiterlijk en aardewerkdatering tot site Y8 zijn te rekenen. In de zuidelijke 

werkput 201 is een bundel greppels aangesneden. Deze waren niet goed te begrenzen, 

maar ze lijken deels een W-O baan te volgen. Mogelijk zijn deze greppels als de 

zuidelijke begrenzing van de site te interpreteren. Een van de greppels (spoor 201.001) 

leverde een 14C-datering in de vroege ijzertijd op.111 Naast de greppels is ook een kuil 

(spoor 3) gevonden die eveneens bij de huisplaats kan hebben behoord.

Ruim 15 m ten noorden van de sporencluster is in werkput 378 tenslotte een 

restant van een W-O georiënteerde greppel en een zevental vierkante paalsporen 

aangetroffen. De greppel is mogelijk de noordelijke begrenzing van huisplaats Y8.

Site Y9
Op deze locatie is in het dekpakket een aantal greppels aangetroffen. Deze sporen 

waren meteen onder de bouwvoor zichtbaar; ze bleken in het onderliggende kleiig en 

zandig dekpakket te snijden. Ook hier is het terrein afgetopt en is het oorspronkelijke 

maaiveld vergraven.

Het meest opvallende spoor van deze vindplaats is greppelspoor 6 (fig. 7.50). Het 

lijkt om de wandgreppel van een (bij)gebouw met afgeronde hoeken te gaan. De 

plattegrond is incompleet. De oriëntatie van de structuur is W-O; de breedte is ca. 

3,5 m. Het spoor is doorsneden door twee jongere greppels: sporen 7 en 8. Spoor 8 

is grofweg N-Z georiënteerd en lijkt in opvulling sterk op twee greppels ten westen 

van de huisgreppel (sporen 4 en 5). Deze greppels liggen parallel aan de dekgeul en 

oeverrug. Spoor 7 wijkt af van deze greppels door een andere oriëntatie (ZW-NO) en 

een vrij bruine vulling. Aan de oostzijde wordt de site begrensd door greppelspoor 11 

en enkele nabijgelegen paalsporen.

Een dergelijk onderscheid is ook basis van vondstmateriaal te maken. Bij het couperen 

van spoor 7 zijn enkele Romeinse scherven gevonden. De rest van de sporen bevatten 

handgevormd aardewerk dat in de late ijzertijd of de Romeinse tijd is te plaatsen. 

111  Tabellen 6.5 en 14.14: CEDAD Code LTL8392A.
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Figuur 7.49 
Sporenoverzicht van site Y8. Voor legenda, 
zie figuur 7.41.
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Site Y11
Site Y11 bestaat uit een concentratie vondstmateriaal: aardewerk uit de late ijzertijd 

en Romeinse tijd, steen en botmateriaal. De vondstconcentratie is aangetroffen in de 

humeuze top van de verlandingsafzettingen van de dekgeul.

De verlandingsafzettingen leken verspit te zijn; wellicht zijn hier tevens enkele greppels 

in gegraven. Door wateroverlast en enkele verstoringen was dit echter niet goed meer 

vast te stellen. In de verlandingsafzettingen zijn vijftien houten staakjes aangetroffen: 

sporen 293.003 t/m 007 en 009 liggen min of meer in een lijn, maar staan niet op 

regelmatige afstand van elkaar (fig.7. 51). Verder kwam direct onder de humeuze ver-

landingsafzettingen in werkput 291 een 0,7 m diepe paalkuil (spoor 2) tevoorschijn.

Er zijn op deze locatie geen gebouwstructuren aangetroffen, maar de hoeveelheid 

materiaal duidt wel op de onmiddellijke nabijheid van een of meerdere huisplaatsen.

7.3.3 Vindplaats 6 (Y1 en Y2)

Vindplaats 6 bestaat uit de randzone van twee nederzettingsterreinen op de oostelijke 

oever van de dekgeul (sites Y1 en Y2, fig. 7.52). De sites maken net als naburige 

vindplaats 5 (aan de noordzijde) onderdeel uit van het lint van nederzettingen langs de 

dekgeul (fig. 7.40).
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Site Y1
Deze site bevindt zich in het uiterste zuidwesten van het onderzoeksgebied. Lokaal 

bestaat de opbouw uit een kleiig dekpakket dat richting het westen in dikte toeneemt. 

Dit pakket kan geïnterpreteerd worden als de oostelijke uitloop van de dekoever. 

De oever zelf bevindt zich hier buiten het onderzoeksgebied. In het dekpakket zijn 

meerdere niveaus te onderscheiden, duidelijk herkenbaar aan de dunne laklagen. 

Met uitzondering van een recente verstoring en een (sub)recente runderbegraving, 

lijken alle sporen bij de hoogste laklaag te horen, die wordt afgedekt door jongere 

dekafzettingen. Ter hoogte van werkput 361 is sprake van een ophoging, waardoor het 

sporenvlak deels is verstikt. Enkele van de sporen in deze werkput hangen mogelijk 

samen met dit verschijnsel.

De sporen van site Y1 zijn te typeren als kuilen en greppels. In werkput 359 is één 

mogelijke paalkuil gedocumenteerd (spoor 1, 36 cm diep), maar gezien het ontbreken 

van andere paalsporen is het onduidelijk of deze tot een structuur behoort. 

Er zijn in totaal acht greppels aangetroffen: sporen 10 en 11 in werkput 359 en sporen 

14 en 15 in werkput 361 staan haaks op elkaar en lijken onderdeel te zijn van twee 

verkavelingsystemen. Dit systeem was niet buiten site Y1 te volgen. De combinatie 

van greppels en kuilen doen vermoeden dat er een huisplaats in de buurt ligt: mogelijk 

meer naar het westen, op de zandige dekoever. 
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Sporenoverzicht van site Y11. Voor legenda, 
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Op basis van de diagnostische kenmerken van het aardewerk en de stratigrafische 

positie van de sporen zijn de sporen van site Y1 in de late ijzertijd en/of begin Romeinse 

tijd te plaatsen. 

Site Y2
Ca. 300 m ten noordwesten van site Y1 is een ander nederzettingsterrein aangesneden 

(fig. 7.52). De opbouw is hier sterk verstoord door kleiwinningskuilen. Hierdoor is de 

stratigrafische positie van de sporen onzeker. Gezien de aard van de sporen en het 

vondstmateriaal is deze site te relateren aan de dekafzettingen. 

De sporencluster in werkput 350 vormt de kern van de site, met een doorsnede van 

minstens 30 m. 

De sporen bestaan uit paalsporen, kuilen en greppels (fig. 7.54). De paalsporen 

behoren mogelijk tot een gebouw dat slechts gedeeltelijk in de proefsleuf ligt. Deze 

mogelijke huisplaats is doorsneden door enkele kuilen en is aan weerszijden begrensd 

door greppels. Spoor 32 is uitgegraven in een jongere fase van de westelijke dekgeul 

en heeft waarschijnlijk ter ontwatering gediend. Eenzelfde functie geldt hoogst-

waarschijnlijk voor spoor 9. Dit spoor is eveneens aan de rand van een oude geulloop 

uitgegraven. 
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Figuur 7.52 
Overzicht van zuidelijke vindplaats 6 aan de 
oostzijde van de dekgeul met sites Y1 en Y2.
Voor legenda zie figuur 7.19.
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Ter hoogte van de sporencluster is sprake van vondstlaag, rijk aan handgevormd 

aardewerk, bot en een stuk huttenleem. Vergelijkbaar materiaal is afkomstig uit 

enkele sporen. De typologie van het handgevormde aardewerk wijst op een datering 

in voornamelijk de late ijzertijd. Een scherf Romeins importaardewerk is mogelijk een 

aanwijzing voor het doorlopen van de bewoning tot in de Romeinse tijd.

Richting het noorden en zuiden is de site sterk verstoord door kleiwinning. Hier zijn 

enkele vondsten en een greppel aangetroffen die te relateren zijn aan het nederzet-

tingsterrein van site Y2. Zo is op 30 m afstand in greppelspoor 1 van zuidelijke werkput 

363 een complete pot uit de late ijzertijd ontdekt. 

7.3.4 Vindplaats 10

Vindplaats 10 ligt in het westen van het Kerngebied (fig. 7.3). De vindplaats bestaat 

uit een greppel met een ZW-NO oriëntatie in werkput 162 (fig. 7.55). Vanwege de 

aangrenzende landingsbaan was de greppel alleen in westelijke richting te volgen in 

enkele putuitbreidingen. In werkput 283 is de greppel in het profiel gedocumenteerd. 

Hier lijkt de greppel gerelateerd aan de onderste helft van de dekafzettingen; de 

greppelvulling is afgedekt te door kleiige dekafzettingen.

S14

S11
S8

S12

S6

S7
S9

S4
S5
S6S7

S2

S3

S8

S10

S15

S2
S1

S5
S4

S3

S1

S11

S12

P 359

P 361

P 360

LTL8454A - 2073 ± 45

S14

S11
S8

S12

S6

S7
S9

S4
S5
S6S7

S2

S3

S8

S10

S15

S2
S1

S5
S4

S3

S1

S11

S12

P 359

P 361

P 360

LTL8454A - 2073 ± 45

89200

89200

89250

89250

89300

89300

89350

89350

46
40
00

46
40
00

46
40
50

46
40
50

46
41
00

46
41
00

N

25m0

Figuur 7.53 
Sporenoverzicht van site Y1. 
Voor legenda, zie figuur 7.41.
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In werkput 162 had de greppel een breedte van 1,5 m en een diepte van bijna 0,7 m. 

In doorsnede heeft het spoor een opvallende, scherp begrensde spitse vorm (fig. 

7.56a). In de greppelvulling waren drie lagen te onderscheiden. De onderste vulling 

bestond uit een homogene kleiige vulling. De vulling erboven bestond ook uit klei, 

maar was gelaagd en iets humeuzer. Dit lijkt op een natuurlijk opvulling te wijzen. De 

bovenste vulling was homogeen en lijkt zeer sterk op de top van de dekafzettingen. 

Waarschijnlijk is de greppel met deze jongere dekafzettingen opgevuld. 

In de uitbreidingen van werkput 162 was de greppel in het vlak zeer moeilijk te 

onderscheiden van de kleiige dekafzettingen. De greppel bleek op deze locatie niet 

meer spitsvormig in doorsnede, maar eerder een rechthoekig (fig. 7.56b). 

De greppel heeft geen enkele vondst opgeleverd die een indicatie geeft voor 

de ouderdom ervan. In het veld werd op grond van de spitse doorsnede van de 

greppel gedacht aan Romeinse spitsgracht met mogelijk een militaire achtergrond, 

bijvoorbeeld als omgrachting van een tijdelijk kampement. In dat opzicht is de vondst 

ter hoogte van site Y3 van een mogelijke tentharing interessant. Het feit echter dat de 

greppel gerelateerd is aan de oudste fase van de dekafzettingen, maakt een datering in 

de midden- of late ijzertijd waarschijnlijker.112 Deze datering wordt verder onderbouwd 

door de 14C-analyse van archeobotanisch materiaal uit de basis van de greppelvulling 

(ME1233) die uitkomt in de 5e eeuw v.Chr.113 De betekenis van de greppel is onduidelijk. 

112  Zie hoofdstuk 6.
113  Zie tabel 6.5 en 14.14: CEDAD Code LTL8452A.
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Sporenoverzicht van site 
Voor legenda, zie figuur 7.41.
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7.4 Burgerlijke en militaire bebouwing uit de Romeinse tijd

In het midden en oosten van onderzoeksgebied Kerngebied zijn zes vindplaatsen 

gedefinieerd die te relateren zijn aan de limes-zone op de zuidoever van de Oude Rijn 

(fig. 7.57).

Vindplaats 7 bestaat uit het westelijke deel van de vicus of burgerlijke nederzetting 

Marktveld. De vindplaats omvat sites W1-4 en W9. Ten noorden en westen hiervan 

zijn verspreid Romeinse resten aangetroffen die gerekend zijn tot de periferie van 

de vicus-zone Marktveld en Veldzicht: sites W5-8, W10, W15 en W16 van vindplaats. 

In het uiterste noorden is een vindplaats met de resten van een geïsoleerd gebouw 

aangetroffen (vindplaats 21).

Op enige afstand naar het westen bevinden zich een fors grachtensysteem (vindplaats 

9) en een systeem van perceleringsgreppels (vindplaats 20). Een derde, meer naar 

het zuidwesten gelegen locatie bevat tenslotte enkele greppels en een strooiing van 

Romeins vondstmateriaal (vindplaats 11).

Figuur 7.56a 
Doorsnede van greppelspoor 12 in werkput 
162 (vindplaats 10).

Figuur 7.56b
Doorsnede van greppelspoor 2 in werkput 
182 (vindplaats 10).
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Figuur 7.57 
Oostelijk deklandschap met vindplaatsen uit 
de Romeinse tijd.
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7.4.1 Vindplaats 7 (sites W1-4/9)

Vindplaats 7 grenst in het oosten aan de reeds eerder opgegraven resten van de 

burgerlijke nederzetting Marktveld (fig. 7.58). Dankzij deze opgraving was bekend 

dat de nederzetting tot aan de grens van het vliegveld reikt. Het was dan oog geen 

verassing dat op het vliegveld de hoogste dichtheid aan Romeinse vondsten en sporen 

is gevonden. 

Binnen vindplaats 7 zijn vier sites onderscheiden: een Romeinse wegconstructie (site 

W1), een locatie met burgerlijke(?) houtbouw (W2), een zone met staak- en paalsporen 

(W9) en een vondstrijke greppel (W3) die de sporenrijke vindplaats 7 van het 

noordwesten naar het zuidoosten doorkruist. Het vondstmateriaal van de voornoemde 

sites dateert grotendeels uit de 1e en 2e eeuw n.Chr. 

Site W1
De vindplaats ligt in het uiterste noordoosten van het onderzoeksgebied tegen de 

oude opgravingen van het Marktveld aan. Op deze locatie zijn haaks op een geul twee 

parallelle rijen palen met een onderlinge afstand van 6,3 m aangetroffen (fig. 7.59). 

De palenrijen zijn over een lengte van 9 m waargenomen. Ze hadden een NNW-ZZO 

oriëntatie. Tussen de palenrijen was een plaggenwal opgeworpen (fig. 7.60). De houten 

palen waren alle aangepunt; ze waren met tussenruimten van 15-20 cm in de grond 

gedreven. De palen stonden - waarschijnlijk door de druk van het plaggenlichaam - iets 

naar buiten gericht. Aan de binnenzijde van de palenrijen stond om de 2 m een extra 

Vpl. 8

Vpl. 7

Figuur 7.58 
Overzicht van vindplaats 7 en 8 met aan 
de oostzijde de burgerlijke nederzettingen 
Veldzicht, Marktveld en Woerd, het castellum 
van Valkenburg en verschillende Romeinse 
wegtracés.
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paal die eveneens enigszins naar buiten gericht stonden (fig. 7.61). De afstand van 

de binnenpalen tot de palenrij varieerde van 40 tot 70 cm. Ongeveer 2 m buiten de 

palenrijen stonden schuin geplaatste tegenhangers van de binnenpalen (fig. 7.62). De 

palen waren onder een hoek van 40° tot 60° in de grond geplaatst; ze waren aan de 

onderzijde gestut door een kort rechtopstaande paaltje. De buitenpalen zullen gediend 

hebben als ondersteuning van de bovenzijde van de palenrijen. Tussen de buitenpalen 

en de palenrijen lijken op sommige plaatsen ook plaggen te zijn gestort. Alle palen 

waren van elsenhout gemaakt.

Het wallichaam bestond uit plaggen met daartussen lagen grof zand en schelpengruis, 

evenals bouwpuin (brokken Romeinse baksteen en dakpan), fragmenten Romeins 

aardewerk, maalsteen en bot. De schelpen waren van zeesoorten en moeten speciaal 

voor deze constructie aan de kust zijn verzameld.114 Wellicht zijn de schelpen 

aangebracht voor de drainage van het plaggenlichaam; ook de lagen zand kunnen 

een dergelijke functie hebben gehad. Wellicht behoren de overige vondstcategorieën 

tot afval dat met het plaggenmateriaal is aangevoerd. In dat geval zijn de plaggen 

afkomstig van een intensief bewoond terrein uit de Romeinse tijd. 

Het beschoeide plaggenlichaam is te interpreteren als een dam in de geul, die mogelijk 

tevens dienst heeft gedaan als fundering van een wegdek: als verbinding tussen de 

114  Zie hoofdstuk 15.
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Figuur 7.59 
Sporenoverzicht van site W1 
met resten van een plaggenwal 
die vermoedelijk als dam en als 
fundering van een wegdek heeft 
gediend.
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beide oevers van de geul. Aanvankelijk leken direct onder de bouwvoor resten van 

wegverharding aanwezig in de vorm van kalkconcreties (schelpen). Bij nader inzien 

is deze interpretatie toch niet waarschijnlijk, omdat de kalkconcreties zich in de top 

van natuurlijke afzettingen bevinden. Deze kalkrijke natuurlijke afzettingen zijn in het 

hele noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied waargenomen. Uitgaande van 

natuurlijke afzettingen boven het wallichaam ligt het meer voor de hand dat de top 

van de dam - en resten van het wegdek - weggespoeld zijn. Aan de noordzijde is dam 

bijna volledig weggeslagen. Hier eindigen de oostelijke palenrij en het plaggenlichaam 

namelijk abrupt in een gelaagd pakket zandige afzettingen. In de aangrenzende 

werkputten zijn in noordelijke en zuidelijke richting ook geen wegresten vastgesteld. 

Dit hoeft niet te betekenen dat de weg ook daar door overstromingen is opgeruimd. 

Het kan zijn dat de wegdelen buiten de geul slechts uit een verharding in de top 

van de dekafzettingen bestonden. Het ligt dan ook voor de hand dat een dergelijke 

wegverharding door agrarische grondbewerking al is verdwenen.

Het aardewerk uit en onderin het wallichaam bestaat vrijwel uitsluitend uit Romeins 

importmateriaal dat vanaf de 2e eeuw dateert. De datering van het aardewerk geeft 

een terminus post quem voor de aanleg van de dam/weg. De aanleg moet ergens in de 

2e of het begin van de 3e eeuw hebben plaats gevonden. 

 

Figuur 7.61 
Dwarsdoorsnede door de oostzijde van het 
wallichaam. Rechts een schuin gestelde 
buitenpaal die aan de onderzijde wordt gestut 
door een korte, verticale paal. Links een paal 
van de oostelijke palenrij met nog verder links 
(naast de jalon) een extra binnenpaal.

Figuur 7.60 
Lengtedoorsnede door het wallichaam. Op de 
foto is de westelijke rij (binnen)palen te zien 
met daartussen de aangekraste plaggen.  
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Site W2 
In werkput 26 zijn twee forse paalkuilen aangetroffen die vermoedelijk deel uitmaken 

van een gebouwstructuur (fig. 7. 62). De afstand tussen het hart van de sporen 

bedraagt 3,25 m. Beide paalsporen zijn aangetroffen in het zuidelijke profiel, onder 

twee greppels uit - vermoedelijk - de middeleeuwen of nieuwe tijd. De sporen hadden 

een diepte van ongeveer 50 cm en een min of meer rechthoekige vorm. Op de bodem 

van beide sporen zijn de resten van plankjes aangetroffen, die bijna geheel waren 

vergaan. Vermoedelijk hebben de plankjes als stiepen gefunctioneerd en zijn de 

paalsporen te interpreteren als staanders van een zwaar gefundeerde houten gebouw. 
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Er zijn geen resten van paalkernen aangetroffen. De heterogene opvulling van de 

kuilen doet vermoeden dat de palen na afdanking van het gebouw zijn verwijderd. 

Naast spoor 26.028 ligt een derde paalkuil (spoor 25). Mogelijk behoort deze ook tot de 

structuur, hoewel het spoor slechts 5 cm diep is. 

Aardewerk uit spoor 25 plaatst het gebouw rond het midden van de 2e eeuw n.Chr. 

Spoor 29 bevatte een keramische slingerkogel en vreemd genoeg ook enkele 

middeleeuwse scherven. Laatstgenoemde scherven lijken ‘intrusie’ vanuit de 

bovengelegen middeleeuwse greppel.

De exacte vorm en functie van de gebouwstructuur was niet vast te stellen: 

uitbreidingen in oostelijke, westelijke en zuidelijke richting waren niet mogelijk 

vanwege de rondweg en een hogedruk-gasleiding. Ten noorden van werkput 26 kon 

wel een extra werkput (120) worden gegraven. Hierin zijn ‘losse’ paalsporen, staken 

en kuilen aangetroffen. Paalspoor 4 viel op door een diepte van meer dan 0,5 m.115 

Mogelijk is dit spoor onderdeel van een tweede groot gebouw. Vermeldenswaardig 

zijn verder kuilsporen 1 en 6. Kuilspoor 1 bevat verbrand botmateriaal, leembrokken 

en veel houtskool; kuilspoor 6 bevat grote keien, schelpfragmenten en brokken van 

tegulae. Het aangetroffen aardewerk is, net als dat uit werkput 26, rond het midden  

van de 2e eeuw te plaatsen.

De stevige staanders doen vermoeden dat we in werkputten 26 en 120 vermoedelijk 

met forse gebouwen te maken hebben. Daarbij moet eerder aan boerderijen dan aan 

militaire gebouwen gedacht worden. Rond het midden van de 2e eeuw had Marktveld, 

anders dan in de voorafgaande 1e eeuw, namelijk een vooral burgerlijk karakter. Het 

westelijk deel van Marktveld dat tegen de oostgrens van het vliegveld ligt, bestond 

toen uit een cluster boerderijen.

Ook in werkput 75, verder naar het noorden, zijn sporen aangetroffen die eveneens 

rond 150 zijn te plaatsen. Het gaat om een langwerpige, rechthoekige kuil, enkele 

greppels en kleine ronde kuilen. Bij de rechthoekige kuil is een concentratie steen 

aangetroffen (spoor 3). Verder bevatte kuilspoor 11 opvallend veel zeeschelpen. Deze 

moeten logischerwijs van elders zijn aangevoerd; de schelpen blijken geen etensresten 

te zijn.116

Een aantal van de sporen uit werkput 75 en 120 maakt geen deel uit van (beide) 

gebouwstructuren. Op grond van hun datering zijn ze echter wel in verband te brengen 

met de boerderijencluster van Marktveld. Waarschijnlijk gaat het om de archeologische 

neerslag van activiteiten die op de boerenerven plaatsvonden.

Site W3
Vindplaats 7 is doorsneden door een NNW-ZZO georiënteerde, vondstrijke en brede 

greppel. De greppel ligt parallel aan de spitsgracht W6 en de limes-weg in het oosten 

(zie § 7.4.2). De greppel was over een lengte van 140 m te volgen. Daarbuiten is het 

beeld onduidelijk. In zuidelijke richting is de loop van de greppel verstoord door de 

boerderij Torenvliet uit de nieuwe tijd. In noordelijke richting is de greppel niet meer 

aangetroffen. Uitgaande van het puttenplan kan de greppel - in de ruimte tussen de 

proefsleuven – gemist zijn.

In het noordelijk deel (werkput 24 en 10024) leek de greppel in eerste instantie sterk 

op een natuurlijk dekgeultje met een gelaagde opvulling van zand- en klei (fig.7.63). 

De asymmetrische vorm en vlakke bodem in de doorsnede zijn echter duidelijke 

kenmerken van een antropogeen spoor (fig. 7.64). De greppel is vrij ondiep (ca. 40 cm); 

waarschijnlijk is de bovenkant verstoord door natuurlijke erosie (verspoeling?). 

115  Exacte diepte is niet bekend; het paalspoor is niet volledig gecoupeerd.
116  Zie hoofdstuk 14.
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Figuur 7.63 
Sporenoverzicht van site W3; in het rood: de 
vondstrijke greppel met spitsvormige door-
snede uit de Romeinse tijd. Voor legenda, zie 
figuur 7.62.
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Ook verder naar het zuiden bevat de greppel een gelaagde opvulling; mogelijk was de 

greppel watervoerend. In werkput 70 is de greppel 0,72 m diep, maar ook hier hebben 

natuurlijke verstoringen de greppel ‘onthoofd’. De onderkant bevindt zich op 1,10 m - 

NAP.

Ter hoogte van werkput 10074 is de greppel wel goed geconserveerd. De greppel 

was hier ca. 1,5 m breed en 1 m diep; in de doorsnede leek het spoor sterk op een 

spitsgracht. De basis en westelijke flank waren scherp V-vormig; de oostelijke flank 

leek getrapt aangelegd of afgekalfd door de stroming van water. De onderkant bevond 

zich op ruim 1,20 m - NAP (fig. 7.65).

In de greppel zijn zeer vondsten gedaan; de meeste zijn afkomstig van de 

greppelbodem. Het gaat hierbij om aardewerk, bot, steen en tegulae. Het aardewerk 

is te dateren rond het midden van de 2e eeuw. Op de oostflank is op enkele locaties 

houtskool aangetroffen. Het lijkt er op dat afval van die zijde in de greppel gedumpt is. 

Dit duidt tevens op bewoning in de directe omgeving. Uitgaande van de oriëntatie past 

de greppel in ieder geval binnen het verkavelingssysteem van het Marktveld.

Site W4
Op deze locatie zijn een vondstrijke vegetatiehorizont, enkele (eveneens vondstrijke) 

parallelle greppels en een cluster paalsporen aangetroffen (fig. 7.66). De vondstlaag 

manifesteerde zich ter hoogte van de sporencluster in de top van de dekafzettingen. 

In oostelijke richting wordt de vondstlaag steeds dunner om uiteindelijk vlak voor de 

greppels geheel in de bouwvoor te verdwijnen. 

Figuur 7.64
Noordwestelijk profiel van werkput 24 met 
doorsnede van een greppel (spoor 18).
Voor legenda, zie fig. 7.62.

Figuur 7.65
Zuidoostprofiel van werkput 10074 met sptis-
vormige greppel (spoor 10).
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Figuur 7.66 
Sporenoverzicht van site W4. Voor legenda, zie 
figuur 7.62. 

Figuur 7.67 
Doorsneden van greppelsporen 2, 3 en 5 in 
werkput 10027 (site W4).
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De greppels vallen op door hun ‘slingerende’ baan en oost-west oriëntatie. De greppels 

liggen op een onderlinge afstand van 0,5-1 m, zijn minder dan 1 m breed en ongeveer 

30 cm diep (figuur 7.67). De vulling van de greppels is sterk kleiig en lijkt natuurlijk. 

Stratigrafisch behoren ze tot de top van het deklandschap.  

Ten westen van de greppels is een vijftiental ondiepe sporen aangetroffen, waarvan de 

meeste een houtskoolrijke vulling hebben. De sporen bestaan uit paalkuilen, staakjes 

en twee gewone kuilen. Ze liggen onregelmatig ten opzichte van elkaar; er is dan ook 

geen duidelijke structuur in te herkennen.

Het vondstmateriaal uit vegetatiehorizont, greppels en paalsporen is hoofdzakelijk van 

Romeinse oorsprong. Het overgrote deel van het vondstcomplex bestaat uit gedraaid 

en handgevormd Romeins aardewerk met vermoedelijk een vroege datering (40-70 

n.Chr.). Het vondstmateriaal is sterk verweerd, alsof het een tijd aan het oppervlak 

heeft gelegen. Een opmerkelijke vondst komt verder uit greppelspoor 10. Hier is een 

zilveren republikeinse denarius gevonden uit het jaar 48 v.Chr. Ook uit de vondstlaag 

komen metaalvondsten, waaronder een mogelijke Romeinse speerpunt. 

Naast de Romeinse vondsten zijn ook een scherf uit de vroege ijzertijd (zoutgootje) 

en enkele scherven uit de nieuwe tijd (17e-19e eeuw) gevonden. Het jonge materiaal 

is alleen in de vondstlaag aangetroffen en kan hier met het verspitten van de bodem 

terecht zijn gekomen. De vondst van de vroege-ijzertijdscherf in de vondstlaag is 

stratigrafisch moeilijk te verklaren, omdat de dekafzettingen en de vondstlaag hier 

hoogstwaarschijnlijk pas na de vroege ijzertijd zijn gevormd. Mogelijk is dit vroege 

element ook door verspitting in het dekpakket terecht gekomen, maar dan vanuit de 

dieper gelegen kwelderlaklaag.

De vondsten geven op het eerste gezicht een vroeg-Romeinse datering aan de paal- 

en greppelsporen van site W4. Het feit dat het vondstmateriaal langere tijd aan het 

oppervlak heeft gelegen, maakt dat de greppels en sporen ook later in de (midden-) 

Romeinse tijd kunnen zijn gegraven. Een datering van de sporen na de Romeinse tijd, 

bijvoorbeeld in de vroege middeleeuwen, is niet aannemelijk omdat in de omgeving 

geen vondstmateriaal uit deze periode is aangetroffen. Voor de greppels is een vroege 

datering toch het meest waarschijnlijk. Hun grillige baan wijkt duidelijk afwijken van de 

lineaire greppels uit het 2e-eeuwse Marktveld. Voor de paalsporen behoort zowel een 

vroege als een midden-Romeinse ouderdom tot de mogelijkheden. 

Site W9
In de werkputten 24, 70/10070 en 121 zijn verschillende staaksporen en kleine 

paalsporen aangetroffen die overwegend gerelateerd zijn aan een vegetatieniveau 

binnen de dekafzettingen (fig. 7.68). Op enkele plekken lijken stakenrijen te 

reconstrueren (werkputten 24-oost, 70 en 121). Elders lijkt het om solitaire sporen te 

gaan. De exacte aard van site W9 is niet goed te bepalen. Mogelijk betreft het sporen 

van landinrichting (hekwerk?) uit de oudste Romeinse bewoningsfase, waartoe ook site 

W5 van vindplaats 8 is te rekenen (zie § 7.4.2).

7.4.2 Vindplaats 8

Het gebied ten noorden en westen van vindplaats 7 herbergt beduidend minder sporen 

en vondsten. Deze gebieden zijn te beschouwen als de periferie van de nederzettingen 

Marktveld en Veldzicht, die middels greppels lijkt te zijn ingericht (fig. 7.58). Op enkele 

plaatsen zijn in natuurlijke lagen vondstconcentraties aangetroffen (sites W5, W10 en 

W15), soms in combinatie met enkele grondsporen (W16). Bijzonder zijn verder een 
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waarschijnlijk militair gebouw (W6) en een spitsgracht (W7) in het zuidwesten en een 

meervoudige standgreppel in het noorden (W8). Ten westen van sites W6, W7 en W15 

komen enkel nog wat greppels en nauwelijks nog vondsten uit de Romeinse tijd voor. 

Daarmee lijken zij de westelijke begrenzing van deze vindplaats te vormen. 

Site W5 
Site W5 grenst in het oosten aan vindplaats 7 (fig. 7.57-7.58). Op deze site is een 

verlande dekgeul aangetroffen met in de humeuze top van de verlandingsafzettingen 

een grote concentratie vondstmateriaal uit de Romeinse tijd (fig. 7.68). De geul heeft 

een NW-ZO oriëntatie en is in het noorden tot in de aangrenzende werkput 9924 

te volgen (spoor 5). Op dit punt buigt de geul af richting het westen. Richting het 

zuidoosten is de geul niet teruggevonden. Rondom de concentratie is een uitbreiding 

gegraven, maar de hoeveelheden aardewerk werden in de uitbreidingen snel minder, 

vooral richting het zuidoosten. 

De Romeinse vondsten zijn alleen in de top van de verlandingsafzettingen aanwezig, 

en niet op diepere niveaus. Hieruit valt af te eiden dat de geul in de Romeinse tijd niet 

of nauwelijks meer actief was.

De humeuze vondstrijke top van de verlandingsafzettingen gaat ter hoogte van de 

flanken over in een laklaag, waarin zich enkele staaksporen bevonden. De laklaag is 

afgedekt door jongere dekafzettingen en is waarschijnlijk te koppelen aan de laklaag 

van site W9 (fig. 7.58).

Het vondstmateriaal uit de geul is zeer divers. Naast scherven van Romeins import 

aardewerk, zijn stukken steen, stukjes ijzer, lood en brons aangetroffen, waaronder een 

complete fibula. De site is op grond van het aardewerk vrij nauwkeurig in 40-50 n.Chr. 

te plaatsen. Daarmee is deze site gelijktijdig met de vroegste fase van het castellum 

Valkenburg.

Het aardewerk van site W5 bestaat hoofdzakelijk uit fragmenten van drie kruiken 

(waarvan minimaal 2 compleet) en één kookpot. Vermoedelijk hebben we te maken 

met een primaire depositie. De bewoning die bij deze vondsten hoort, is dan ook in de 

onmiddellijke omgeving te verwachten. In de nabijheid van de vindplaats zijn echter 

geen sporen van gebouwstructuren aangetroffen. Wel zijn in werkput 69 scherven van 

een vroege, ruwwandige kookpot gevonden. Wellicht is dit een voorzichtige aanwijzing 

dat de bij siteW5 behorende bewoning in zuidelijke richting moet worden gezocht.

Site W6 
Op site W6 is een spitsgracht aangetroffen met een NNW-ZZO oriëntatie (fig. 7.69). 

De spitsgracht loopt daarmee parallel aan de greppel van site W3, de limes-weg en 

greppels die bij eerdere opgravingen op het Marktveld zijn aangetroffen (fig. 7.58). 

De spitsgracht was in ieder geval over een lengte van ruim 100 m te volgen. Aan de 

noordzijde kruist de lange landingsbaan van het vliegveld de spitsgracht, waardoor de 

loop hier niet meer kon worden bepaald. Aan de overzijde van de landingsbaan is de 

spitsgracht mogelijk in werkput 61 aangesneden, maar dit is niet meer met zekerheid 

te zeggen. In het verlengde van de spitsgracht bevindt zich hier een spoor dat in het 

veld als geul is geïnterpreteerd en niet nader is onderzocht.

De greppel heeft over het algemeen het uiterlijk van een typische spitsgracht: een 

strakke V-vorm, waarbij de onderzijde enigszins afgerond is. De onderste vulling van 

de spitsgracht was vaak opgevuld met klei- en zandlaagjes. De maximale diepte van 

de spitsgracht bedroeg bijna 1,5 m, de breedte 4,5 m (fig. 7.70). Op sommige plaatsen 

waren onderin schopsteken zichtbaar van de aanleg van de spitsgracht. In werkput 

10098 had de greppel een afgeplatte bodem. Onderin werkputten 98 en 10098 bestond 

de vulling aan de oostzijde uit humeuze plaggen (fig. 7.71). Mogelijk zijn deze plaggen 
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afkomstig van een wallichaam dat ten oosten van de spitsgracht heeft gelegen (fig. 

7.69). 

Bovenin leek vulling van de gracht sterk op de top van de dekafzettingen. Wellicht is 

tijdens een latere overstromingfase de laagte van de reeds dichtgeslibde gracht met 

dekafzettingen opgevuld. 

De spitsgracht oversnijdt in werkput 98/10098 greppelspoor 2/3 waarin een scherf 

uit waarschijnlijk de late ijzertijd is aangetroffen (fig. 7.69). Daarnaast was in enkele 

werkputten een smalle greppel parallel aan de gracht waargenomen, die de spitsgracht 

op enkele plekken bleek te doorsnijden. De precieze relatie van dit greppeltje tot de 

spitsgracht is niet duidelijk. Het is in ieder geval geen jongere fase van de gracht; 

daarvoor is het greppeltje te ondiep. Mogelijk is het greppeltje hier in latere tijden 

gegraven om de laagte van de dichtgeslibde spitsgracht te ontwateren.

De spitsgracht is op enkele plaatsen uitgegraven. Dit leverde een beperkte hoeveelheid 

vondstmateriaal op: drie aardewerkscherven uit de Romeinse tijd, een stuk aangepunt 

hout en een botfragment. De ouderdom van het aardewerk en de doorsnijding van de 

gracht dwars door een greppel met aardewerk uit mogelijk de late ijzertijd, suggereren 

een Romeinse ouderdom van de spitsgracht. Om deze datering beter te onderbouwen 

zijn hout en bot door middel van 14C-analyse gedateerd.117

Beide objecten zijn onderin de grachtvulling aangetroffen en zijn waarschijnlijk kort na 

het graven van de gracht hier terecht gekomen. Het hout bleek uit de 1e eeuw of het 

begin van de 2e eeuw n.Chr. te dateren en het bot uit de 1e helft van de ijzertijd. Een 

datering van de spitsgracht in de Romeinse tijd is daarmee aannemelijk geworden. De 

afwijkende datering van het botfragment is te vinden in de ligging tussen de plaggen 

in werkput 10098. Waarschijnlijk gaat het om ouder materiaal dat met de plaggen in de 

gracht terecht is gekomen.

Voor de functie van de spitsgracht zijn verschillende opties. Allereerst is het opvallend 

dat ten westen van de gracht geen grote concentraties met Romeinse vondsten en 

sporen zijn aangetroffen. Hiermee lijkt de gracht de westelijke grens van de limes-zone 

te markeren. Wellicht was hier sprake van een militaire versterking, waarvan wellicht 

ook site W7 onderdeel uitmaakte. Gedacht kan worden aan een klein fort. Een andere 

mogelijkheid is dat het om een marskamp gaat uit de vroegste fase van de Romeinse 

aanwezigheid.118 

Indien sprake is van een militaire versterking, dan zal het aangetroffen grachtdeel de 

zuidwestzijde ervan vertegenwoordigen. Verder naar het zuidwesten is namelijk geen 

tegenhanger van de gracht gevonden. Het grootste deel van deze versterking moet 

dan in noordoostelijke richting worden gezocht. Dit terreindeel was echter niet te 

onderzoeken wegens bodemvervuiling. 

Site W7
Nog geen 3 m ten oosten van spitsgracht W6 zijn vier forse paalsporen aangetroffen 

waarvan er drie zijn gecoupeerd (sporen 12.001, 10012.002 en -.003) (fig.7.72). In 

twee sporen lag een houten object op de vlakke bodem. In paalspoor 2 lagen op de 

bodem twee planken met daarop een vierkant houten blok (28 x 28 cm) waarvan de 

bovenzijde was verrot (fig. 7.73). In spoor 3 bevond zich op de bodem een rechthoekig 

eikenhouten blok (34x30x19 cm) dat door middel van drie spiezen in de bodem was 

gefixeerd (fig. 7.74 en 7.75). De spiezen waren aangepunte, ronde paaltjes met een 

117  Tabellen 6.5 en 14.14: CEDAD Code LTL8377A en 8378A.
118  Zie verder hoofdstuk 15.
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Figuur 7.69 
Sporenoverzicht van sites W6 en W7; in rood: spitsgracht W6. Voor legenda, zie figuur 7.62. 
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vierkante doorsnede aan de top. De vierkante bovenzijden van de spiezen waren in 

uitsparingen aan de onderzijde van het houten blok geplaatst. Op het blok hout zijn 

kleinere houtjes gevonden, waarvan de functie niet duidelijk is. 

De planken (spoor 2) en het van spiezen voorziene blok (spoor 3) hebben ongetwijfeld 

als poer voor zware staanders gediend. Het aan de bovenzijde verrotte blok van spoor 

2 is waarschijnlijk een restant van een staander; de rest is vermoedelijk uitgegraven. 

De staander van spoor 3 is in zijn geheel verwijderd. Het derde spoor (spoor 10012.004) 

bevatte waarschijnlijk eveneens een poer, waarop een zware staander was gefundeerd. 

In de kuil is namelijk met een handguts de aanwezigheid van hout vastgesteld. 

Paalspoor 3 heeft op 8,25 m afstand in werkput 12 een tegenhanger: spoor 12.001 (fig. 

7.72). Dit spoor had een diepte van 60 cm en was opgevuld met kleibrokken en zand. Er 

was geen hout (meer) aanwezig; de paal is vermoedelijk na gebruik verwijderd. Nabij 

de grote paalsporen liggen twee kleinere paalsporen met een identieke opvulling: 

sporen 12.002 en 1012.004.

De vier grote paalkuilen en de beide kleinere zullen deel uitgemaakt hebben van de 

plattegrond van een fors gebouw. Hoe dat er precies uit heeft gezien, kon in het veld 

niet goed worden onderzocht. Zo moest werkput 12 iets worden verlegd, vanwege 

een brede, recente drain. Hierdoor was niet te bepalen of spoor 10012.002 in werkput 

12 ook een tegenhanger heeft. Op het eerste gezicht leek spoor 10012.004 geen 

tegenhanger in werkput 12 te hebben gehad. Het vlak van werkput 12 was echter niet 

optimaal te onderzoeken, vanwege wateroverlast. Het is dan ook niet uitgesloten dat 

hier een of meer paalsporen zijn gemist. Daarom blijft het mogelijk dat de structuur uit 

(minimaal) twee rijen van drie palen heeft bestaan. Of de plattegrond ook in zuidelijke 

richting een vervolg heeft was niet vast te stellen, vanwege een brede verstoring 

Figuur 7.70 
Doorsnede van de spitsgracht in werkput 
10013 (spoor 11).

Figuur 7.71
Doorsnede van de gracht in het noordwest-
profiel van werkput 10098 (spoor 1), hier met 
een afgeplatte bodem en onderin de vulling 
enkele humeuze plaggen. Aan de westzijde is 
de gracht doorsneden door greppelspoor 2.
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Figuur 7.72  
Sporenoverzicht sporen van site W7, in 
rood: spitsgracht W6. Voor legenda, zie 
figuur 7.62.

Figuur 7.73
 Coupe van paalspoor 10012.002 met op de 
bodem twee planken en blok hout.
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in het vlak. Hoe de plattegrond er ook exact heeft uitgezien, op grond van de forse 

afmetingen van de paalsporen is het vrij zeker dat het om een militair gebouw gaat.119 

Voor de datering van de militaire structuur beschikken we over een dendrochrono-

logische datering van het eikenhouten blok uit spoor 10012.003. De veldatum komt 

uit op 39 n.Chr ±6.120 Onduidelijk is of het om hergebruikt hout uit bijvoorbeeld de 

oudste fase van het naburige castellum van Valkenburg gaat of om hout dat primair als 

fundering is gebruikt.

119  Mond. meded. Wouter Vos (Hazenberg Archeologie).
120  RINGs dendrocode VKB00010.

Figuur 7.74 
Uitgeprepareerde poer van paalspoor 
10012.003. Aan de onderzijde zijn twee van de 
drie spiezen zichtbaar.

Figuur 7.75 
Paalspoor 10012.003 in het profiel. Op de 
bodem bevindt zich de poer (een blok eiken-
hout) met daarop een los liggende plank.
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Site W8 
In het noorden van zone 1 is een greppelsysteem aangetroffen dat zich uitstrekt over 

verschillende werkputten. Het systeem was over een lengte van ca. 135 m te volgen 

(fig. 7.57 en 7.76). Tijdens het couperen bleek het greppelsysteem uit drie tot vier 

greppels te bestaan. De greppels liggen parallel aan elkaar en hebben een min of meer 

zuidoost-noordwestelijke oriëntatie. In het noorden maakt het greppelsysteem een 

scherpe hoek richting het noordoosten. Vanaf deze locatie is vervolgtraject onbekend.

In het profiel van werkput 135 waren vier greppels te herkennen (fig. 7.77). De basis 

van de greppels bevond zich op een diepte van ca. 1,2 m, in de top van de lagunaire 

afzettingen, en kenmerkte zich door een rechthoekige doorsnede en een platte, ruim 

20 cm brede bodem. De greppels waren onderin met brokken humeus en zavelig 

materiaal opgevuld. Door de rechthoekige vorm en heterogene opvulling bestond in 

het veld de indruk dat het om standgreppels ging. Er zijn in de greppels echter geen 

resten van paalsporen aangetroffen die deze interpretatie kunnen onderbouwen. 

De bovenste deel van het greppelsysteem heeft in werkput 135 een breedte van 

ongeveer 7 m. Het lijkt hier om een ‘nazak’ te gaan met een vrij uniforme opvulling.

Het greppelsysteem (inclusief de nazak) is afgedekt door een dun pakket kleiig zand 

dat geïnterpreteerd is als jonge dekafzettingen. In dit jonge dekpakket is een vege-

tatiehorizont aanwezig met Romeins aardewerk uit de periode 75-260 n.Chr. (site 

W16). Op grond hiervan moet het greppelsysteem vroeg-Romeins of ouder zijn. 

De greppelvullingen hebben geen aardewerk opgeleverd om deze datering aan te 

scherpen. Daarom is een botfragment middels 14C-analyse gedateerd.121 Het bot 

bleek te dateren uit de midden-ijzertijd. Op grond van deze 14C-datering en de eerder 

genoemde chronostratigrafische positie wordt het greppelsysteem vooralsnog 

geplaatst in de midden-ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd.  

Site W10
In het midden van werkput 28 is een klein vondstcomplex van ca. 30 stuks prehistorisch 

(midden- of late ijzertijd) en Romeinse aardewerk gevonden. Het complex is 

doorsneden door enkele greppels met vermoedelijk een Romeinse datering (fig. 7.78). 

Daarnaast is een paalspoor aangetroffen. De locatie was niet verder te onderzoeken, 

vanwege de nabije ligging van een hogedruk-gasleiding.

Het vondstmateriaal is erg verweerd en zal langere tijd als zwerfvuil aan het oppervlak 

hebben gelegen. Het is onzeker is of sporen en vondsten bij elkaar horen.

Site W15
Ter hoogte van site 15 is in de dekafzettingen een vegetatiehorizont aangesneden 

met ongeveer 60 scherven van zowel handgevormd als gedraaid aardewerk (fig. 

7.57). Het aardewerk is over het algemeen niet nader te dateren dan Romeinse tijd. 

Enkele scherper te dateren scherven geven aan dat binnen het complex in ieder geval 

de 2e eeuw is vertegenwoordigd. Omdat ook een aanzienlijk aandeel handgevormd 

aardewerk aanwezig is, lijkt echter ook 1e-eeuws materiaal aanwezig.

Er zijn geen sporen onder het vondstniveau aangetroffen. Wel is vastgesteld dat de 

greppels van vindplaats 16 door de vondstlaag heen snijden.

121  Zie tabellen 6.5 en 14.14: CEDAD Code LTL8379A.
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Figuur 7.76 
Sporenoverzicht van site W8. In rood: gere-
construeerd loop van greppelsysteem. Voor 
legenda, zie figuur 7.62.
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Figuur 7.77 
Noordwestprofiel van werkput 135 met grep-
pelsporen van site W8.

S1

S3

S5 S6

P 10028

P 103

P 28

S1

S3

S5 S6

P 10028

P 103

P 28

89800

89800

89825

89825

89850

89850

89875

89875

46
52
50

46
52
50

46
52
75

46
52
75

46
53
00

46
53
00

N

25m0

Figuur 7.78 
Sporenoverzicht van site W10. Voor legenda, 
zie figuur 7.62.
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Site W16
Deze site bestaat uit een vondstrijke vegetatiehorizont en enkele paal- en 

greppelsporen (fig. 7.79). De vondstlaag manifesteerde zich direct onder de top van de 

dekafzettingen. Onder de vondstlaag bevonden zich de sporen: enkele paalsporen en 

greppels die het zuidelijk vervolg van het greppelsysteem van W8 vormen (fig. 7.57 en 

fig. 7.76).

Het vondstmateriaal bestaat uitsluitend uit gedraaid aardewerk uit de Romeinse tijd 

(datering 75-260). In werkput 145 heeft kuilspoor 5 een fragment van een Romeinse 

dakpan opgeleverd. De nabijgelegen greppels hebben geen vondsten opgeleverd, 

maar sluiten zoals gezegd aan op de Romeinse greppels van site W8. De vondstloze 

sporen met een ‘Romeins’ uiterlijk in werkput 147 zijn ook tot site W16 gerekend. 
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Figuur 7.79 
Sporenoverzicht van site W16. Voor legenda, 
zie figuur 7.62.
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7.4.3 Vindplaats 21 

Vindplaats 21 bevindt zich in het noorden van het onderzoeksgebied Kerngebied(fig. 

7.57). Hier zijn twee paalsporen onderin de - door kleiwinning verstoorde - 

dekafzettingen aangetroffen (fig. 7.80). Van de paalsporen resteerde door de diepe 

verstoringen niet veel meer dan 10 cm; oorspronkelijk moeten ze echter een diepte van 

ca. 1 m hebben gehad. De paalsporen liggen op een onderlinge afstand van 30 cm en 

behoren waarschijnlijk toe aan een vrijwel geheel verstoorde gebouwplattegrond. Een 

uitbreiding van de werkput heeft ook geen andere sporen opgeleverd. Dit bevestigt 

eerdere waarnemingen in dit gebied dat het Romeinse-sporen-niveau grotendeels is 

verdwenen.

Onderin de paalsporen zijn twee Romeinse munten van koper aangetroffen, waarvan 

er een in de periode 161-164 n.Chr. is geslagen. Mogelijk gaat het om bouwoffers.

7.4.4 Vindplaats 9

De vindplaats ligt eveneens in het noorden van het Kerngebied en omvat enkele 

werkputten. Op vindplaats 9 is een bundel van vier parallelle grachten of greppels 

aangetroffen met een ZW-NO oriëntatie (fig. 7.81). 

De greppels hebben een breedte van 2,5 m en een diepte van ruim 1 m. Tussen de 

greppels bevinden zich stroken van 2,5 m breed met een plaggenstructuur. Dit duidt 

op de aanwezigheid van wallichamen tussen de greppels.De greppels zijn afgevlakt 

komvormig (in doorsnede) en heterogeen opgevuld (fig. 7.82). Over het algemeen 

zijn de greppels met klei opgevuld; één greppel bevatte ook zand (spoor 324.002). In 

laatstgenoemde greppel zijn plaggen in de bovenste vulling waargnomen net als in 

de wallichamen tussen de greppels. Het lijkt alsof een wallichaam hier in de greppel is 

gegleden (fig. 7.83).
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Sporenoverzicht van vindplaas 21. 
Voor legenda zie figuur 7.62.
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Het greppelsysteem was over een afstand van 100 m te volgen (fig. 7.81). Aan 

de zuidwestzijde was werkput 334 slechts beperkt uit te breiden, vanwege 

bodemvervuiling. Vastgesteld is dat de meest zuidelijke greppel hier eindigt. De andere 

drie greppels lopen nog door. Onduidelijk is echter hoe het vervolgtraject eruit ziet. In 

de verder naar het westen gelegen werkputten 328 en 330 zijn de greppels niet meer 

waargenomen. Het is daarom aannemelijk dat ook deze greppels kort na werkput 334 

eindigen. 

In noordoostelijke richting konden de greppels niet gevolgd worde door de 

aanwezigheid van een gasleiding. Buiten het vliegveld, in deelgebied 2A, zijn geen 

sporen van vergelijkbare greppels aangetroffen. Ook hier is het aannemelijk dat de 

grachten eindigen. Al met al ontstaat het beeld van een 100 tot 200 m lange bundel 

lineaire greppels of grachten met tussengelegen wallichamen. 

Stratigrafisch zijn de greppels aan het deklandschap gerelateerd. Uit de greppels 

zelf is een grote variëteit vondsten afkomstig, waaronder Romeins gedraaid 

importaardewerk, handgevormd aardewerk, bot, steen en mogelijk dakpanfrag-

menten. De vondsten plaatsen het greppel- of grachtensysteem in de Romeinse tijd. 

In het noorden doorsnijdt een van de greppels van dit systeem een andere greppel 

met Romeins vondstmateriaal (vindplaats 20). Daarmee lijkt vindplaats 9 niet tot de 

vroeg-Romeinse tijd te behoren, maar eerder tot de midden- of laat-Romeinse tijd. 

Vanwege de diepte en steilte van de greppels en de aanwezigheid van wallichamen ligt 

een militaire functie van de greppels voor de hand. 
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7.4.5 Vindplaats 11

Op deze locatie zijn ruim 90 vondsten aangetroffen, bijna uitsluitend handgevormd 

en gedraaid aardewerk uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. Het vondstmateriaal 

is afkomstig uit het dekoeverpakket dat lokaal uit twee fasen bestaat. Het 

vondstmateriaal komt uit de jongste fase van de dekoeverafzettingen die over 

een lengte van 30 m in werkput 16 zijn aangesneden. Ook in werkput 17 is - bij het 

verdiepen met de schaafbak - vondstmateriaal aangetroffen in dit jongste pakket, 

maar het aantal vondsten werd al snel minder. Deze laag is dan ook niet als vondstlaag 

geïnterpreteerd. Het lijkt hier om een laklaag in het dekoeverpakket te gaan met 

slechts enkele vondsten: gedraaid Romeins aardewerk enhandgevormd aardewerk. 

Opvallend genoeg zijn ook twee middeleeuwse scherven gevonden. Deze kunnen door 

bioturbatie in de laklaag terecht zijn gekomen. 

De vindplaats wordt doorsneden door enkele jongere greppels en sloten. Aanvankelijk 

werd gedacht dat spoor 8 uit werkput 16 bij de aardewerkconcentratie hoorde, maar 

in de uitbreiding van werkput 10016 bleek de greppel toch door de vondstlaag heen te 

snijden. De greppel moet dus jonger zijn. De enige sporen die mogelijk aan de laklaag 

gekoppeld kunnen worden, zijn delen van drie (vondstloze) greppels in werkputten 

16 en 17 (fig. 7.84). De greppels zijn haaks op elkaar georiënteerd en lijken deel uit 

te maken van een verkavelingsysteem. Het is goed mogelijk dat dit systeem uit de 

Romeinse tijd dateert.

De omvang en samenstelling van het vondstmateriaal doen vermoeden dat er 

bewoningssporen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd in de nabijheid liggen. De 

proefsleuven in de omgeving hebben hier echter geen aanwijzingen voor opgeleverd. 

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het onderzoeksgebied hier in noordoostelijke 

en westelijke richting slechts beperkt was te ondezoeken, vanwege kabels - van onder 

meer een operationeel KNMI-weerstation - en grote oppervlakten met wegverharding. 

Figuur 7.82 
Zuidwestprofiel werkput 324 met doorsnede 
van greppelspoor 1.

Figuur 7.83 
Zuidwestprofiel werkput 324 met doorsnede 
van greppelspoor 2. Aan de noordelijke flank 
van de greppel zijn resten van plaggen te 
zien. 
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Figuur 7.84 
Sporenoverzicht van vindplaats 11. 
Voor legenda zie figuur 7.62.
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Ook tussen werkputten 16 en 17 zelf kon door leidingen geen aanvullend onderzoek 

worden uitgevoerd. Het is daarom niet uitgesloten dat de verwachte bewoningssporen 

op deze niet-onderzochte terreindelen liggen. Deze resten kunnen overigens bij de 

aanleg van de wegen en kabels aanzienlijk verstoord zijn geraakt.

7.4.6 Vindplaats 20

Op vindplaats 20 is een greppel aangetroffen die over een afstand van 200 m was te 

volgen (zie fig. 7.85). De greppel was in het vlak ongeveer 50 cm breed en kenmerkte 

zich door een humeuze vulling. Ter hoogte van werkput 324 was de greppel 30 cm diep. 

In zuidelijke richting werd de greppel steeds dieper, tot ca. 70 cm. Een greppeldeel 

(spoor 324.005) heeft enkele scherven, niet scherp te dateren Romeins aardewerk 

opgeleverd. Dit greppeldeel is doorsneden door een gracht van vindplaats 9.
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Figuur 7.85 
Sporenoverzicht van vindplaats 20.
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Parallel en haaks op de greppel zijn in het noorden nog enkele greppels aangetroffen 

die op grond van hun uiterlijk bij de lange greppel lijken te horen. Er lijkt daarmee 

sprake te zijn van een grootschalige en systematische indeling van het deklandschap 

ter plaatse. Wellicht loopt deze grootschalige inrichting nog verder naar het zuiden 

door. Weliswaar is de lange greppel in werkput 5 niet aangetroffen, maar verder naar 

het zuiden zijn in het verlengde wel steeds in elke werkput greppeldelen te voorschijn 

gekomen. Het was echter niet altijd duidelijk of deze greppeldelen stratigrafisch bij het 

dekzandlandschap horen als de noordelijke greppel. Indien we uitgaan van de langste 

greppelvariant, dan valt op dat haaks erop nog een lange greppel is aangetroffen. Het 

gaat om de moeilijk te dateren greppel in werkputten 9 en 174. Het is niet uit te sluiten 

dat deze greppels ook bij het Romeinse greppelsysteem horen.

7.5 De vindplaatsen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd

7.5.1 Vindplaats 12
 

In het noorden van het Kerngebied zijn vier sporenclusters aangetroffen met een 

onderlinge afstand van 50 tot 100 m (fig. 7.86 en 7.87). Omdat deze sporen alle slecht 

zichtbaar waren door een homogeen-lichtgrijze en uitgeloogde kleur, zijn ze tot één 

vindplaats gerekend. De groep sporen in werkput 37 bestaat uit negen paalkuilen met 

een diepte van ca. 30 cm. De sporen werden bij de vlakaanleg pas goed zichtbaar in de 

kwelderlaklaag. Uit het profiel bleek echter duidelijk dat de greppels zijn ingegraven 

vanuit de top van het getijdendek onder de bouwvoor (fig. 7.88). Enkele paalsporen 

lijken in paren te liggen (sporen 2/3, 5/6 en 7/8), maar een duidelijke structuur is 

desondanks niet te herkennen. 

In het oosten van werkput 5 zijn een greppel en twee paalsporen aangesneden. Alle 

sporen zijn vanuit de top van het dekpakket ingegraven. De paalsporen blijken door de 

greppel te zijn gegraven.

De zuidelijke sporencluster bestaat uit een drietal korte greppels en een kleine groep 

paalsporen. Alle sporen werden bij de vlakaanleg direct onder de bouwvoor zichtbaar. 

De noordelijke cluster bevindt zich in het oostelijk deel van werkput 129 met een 

mogelijke uitloop naar werkput 131, waar een losse paalkuil is aangetroffen. De cluster 

omvat enkele paalsporen en greppels. Interessant is een U-vormige greppel met 

uitstulpingen aan de binnenzijde (fig. 7.89). Vermoedelijk betreffen deze uitstulpingen 

restanten van paalsporen, maar helaas was dit in het veld niet met zekerheid vast te 

stellen. Ook over de functie van de U-vormige greppel bestaat onzekerheid. Mogelijk 

gaat het om een omheining om vee bij elkaar te drijven of te houden. 

Alle sporen van de noordelijke groep lijken te relateren aan een laklaag binnen 

het getijdendek. Dit hoeft niet te betekenen dat deze sporencluster ouder is 

dan de zuidelijke en westelijke groep. Op deze locaties is sprake van een andere 

bodemopbouw: zonder laklaag in de dekafzettingen.

Op geen van de locaties van vindplaats 12 zijn vondsten aangetroffen. Op 

stratigrafische gronden zijn de sporen te dateren vanaf grofweg de Romeinse tijd. Een 

datering jonger dan de vroege middeleeuwen ligt niet voor de hand, omdat de sporen 

(over een grotere tijdspanne) uitgeloogd zijn.
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Figuur 7.86
Het deklandschap met vindplaatsen uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd. 

Figuur 7.88 
Westprofiel van werkput 37 met daarin paal-
sporen 2 en 3 (vindplaats 12).
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Figuur 7.87 
Sporenoverzicht van vindplaats 12. 
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Figuur 7.89 
U-vormige greppel (spoor 7) met uitstul-
pingen aan de binnenzijde in werkput 129 
(vindplaats 12). 
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7.5.2 Vindplaats 13 

Deze vindplaats bevindt zich in het noordoosten van het onderzoeksgebied en omvat 

drie elementen. Allereerst zijn twee parallel aan elkaar lopende greppels aangetroffen 

(fig. 7.90). De greppels hebben een NW-ZO oriëntatie en liggen ongeveer 7 m uit 

elkaar. De meest westelijke greppel buigt in werkput 145 af richting het zuidwesten. 

Greppelspoor 7 doorsnijdt in werkput 145 twee greppels van site W8 (vindplaats 8). De 

greppel was slechts over een korte afstand te volgen, vanwege een recente verstoring. 

Na de recente verstoring is geen vervolg van de greppel gevonden, maar wel een geul. 

Mogelijk waterde de greppel af op deze geul ten westen van werkput 145. 

De 70 cm diepe greppels zijn zeer scherp begrensd. De onderste vulling is heterogeen 

en bevat aan de zijkant veel houtskool. De bovenliggende vullingen bestaan uit klei 

met aardewerk- en houtskool spikkels. Geheel bovenin bevindt zich een nazak. De 

greppels zijn stratigrafisch aan het dekpakket te koppelen. 14C-datering van archeobo-

tanische resten uit de vulling plaatst greppelspoor 7 in de 5e of 6e eeuw n.Chr.
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Figuur 7.90 
Sporenoverzicht van vindplaats 13. 
Voor legende zie figuur 7.87.
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Ten noorden van de beide greppels is in werkput 134 een greppel aangetroffen die op 

grond van een 14C-datering eveneens in de 5e of 6e eeuw n.Chr. thuishoort.

Ten oosten van de dubbele greppels, in de oostelijke helft van werkput 145, zijn enkele 

paalsporen en kuilen aangetroffen. De sporen hebben een kalkrijke vulling die identiek 

is aan de afdekkende vegetatiehorizont. Enkele sporen zijn gecoupeerd, waarbij 

hinder werd ondervonden van het grond- en hemelwater. Van de gecoupeerde sporen 

kon in ieder geval één spoor aangemerkt worden als paalspoor met een diepte van 

minimaal 30 cm. Een gecoupeerde kuil was vrij ondiep (11 cm) en had een grillige vorm. 

Waarschijnlijk is een deel van de sporen eerder een depressie van de erboven liggende 

kalkrijke kleilaag. Een bijzondere vondst is afkomstig uit de kalkrijke laag. Het betreft 

een eiken staak met ijzeren spijkers. Mogelijk gaat het om een onderdeel van meubilair 

(stoelpoot?). Het overige vondstmateriaal uit de (omgeving van) de sporencluster 

dateert globaal uit de 8e-10e eeuw.

 

De interpretatie van de vindplaats is lastig. De paalsporen liggen onregelmatig ten 

opzichte van elkaar; er is geen duidelijke structuur aan te wijzen. De functie van de 

‘losse’greppel is onduidelijk. De dubbele greppels kunnen door de onderlinge afstand 

mogelijk als bermgreppels beschouwd worden waartussen een weg heeft gelegen.122 

Vanwege het karakter van het vondstmateriaal ('zwerfafval') en de aard van de sporen 

(een mogelijke weg, een 'losse' greppel en enkele paalsporen en een kuil) wordt 

vindplaats 13 voorlopig geïnterpreteerd als randzone van een nederzetting. De kern 

van deze nederzetting moet in zuidelijke en westelijke richting worden gezocht. Hier 

bevindt zich een volkstuinencomplex dat niet toegankelijk was voor onderzoek.  

Het van de vindplaats afkomstige aardewerk plaats de nederzettingsresten grofweg 

in de periode 8e-10e eeuw waarbij een aanvang van de bewoning in de 7e eeuw en 

een doorlopen tot in de 11e eeuw niet valt uit te sluiten. Op grond van de datering van 

de greppels ligt de oorsprong van de bewoning mogelijk in het begin van de vroege 

middeleeewen. 

7.5.3 Vindplaats 14

Op deze vindplaats, die centraal binnen deelgebied 2 ligt, is een concentratie 

paalsporen die duidelijk aan de top van het dekpakket gerelateerd is (fig. 7.91). Er is 

binnen de cluster geen duidelijke structuur te herkennen. Een aantal palen in werkput 

178 lijken min of meer op één lijn te liggen (sporen 6, 7, 8, 9 en 14) maar de overige 

palen liggen hierbuiten, tot wel 4 m van deze palenrij vandaan. Het uiterlijk van de 

palen verschilt in het vlak. Drie stuks hebben een duidelijke rechthoekige vorm in het 

vlak, andere hebben een meer ovale vorm. Het grootste spoor (spoor 10/3) heeft twee 

paalgaten. In de noordelijke uitbreiding was het dekpakket grotendeels verdwenen 

door recente verstoringen, het vlak is hier aangelegd op de kwelderoever. Het is 

mogelijk dat hier oorspronkelijk ondiepere paalsporen aanwezig zijn geweest. 

Van het sporencluster is spoor 178.011 gecoupeerd. Het paalspoor, dat de dubbele 

kwelderlaklaag doorsnijdt, had een diepte van 0,74 m en bevatte verbrande leem en 

leisteen. De paalsporen duiden erop dat op deze locatie vermoedelijk een gebouw 

heeft gestaan. Of het om een bijgebouw of een boerderij gaat is onduidelijk. Eveneens 

onzeker is de datering omdat hiervoor geen diagnostisch vondstmateriaal beschikbaar 

is. Op basis van de stratigrafische positie en de scherpe begrenzingen van de sporen 

is een datering in de middeleeuwen of nieuwe tijd aannemelijk. In dat opzicht is het 

interessant dat in de Broekpolder is gelegen (figuur 7.92). Deze polder kenmerkt zich 

122  Mondelinge mededeling Menno Dijkstra (Diachron).
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Figuur 7.91 
Sporenoverzicht van vindplaats 14. 
Voor legende zie figuur 7.87.
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Vindplaats 14 geprojecteerd op de kadastrale 
minuut van 1830. 
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door een uiterst onregelmatige verkaveling hetgeen vaak een aanwijzing is voor een 

middeleeuwse ontginning.123 Mogelijk betreft vindplaats 14 een deel van een erf van 

waaruit deze polder in de vroege of volle middeleeuwen is ontgonnen. Zeker is dit 

echter niet, een oudere datering (Romeinse tijd?) blijft mogelijk.

7.5.4 Vindplaats 15

Vindplaats 15 betreft een brede sloot (spoor 2) met onder andere veel bot, een 

dakpanfragment uit grofweg 1900 en een geglazuurde spinsteen uit de 15e eeuw (fig. 

7.93). De sloot is noordoost-zuidwest georiënteerd en heeft in het vlak een breedte van 

4 m maar zal breder zijn geweest omdat niet de volledige breedte in beeld is gekomen. 

De opvulling van de greppel is onderin gelaagd met klei en bovenin zeer venig. De top 

van de vulling lijkt dichtgegooid en hieruit is ook het vondstmateriaal afkomstig. Naast 

de sloot zijn houten palen aangetroffen (sporen 3 en 4). 

Op grond van de datering van het baksteen moet de sloot ongeveer een eeuw geleden 

zijn gedempt. Wanneer de sloot is gegraven is echter onzeker. Opvallend is dat de 

sloot op historisch kaartmateriaal niet voorkomt. Afwijkend is verder de oriëntatie van 

123 Zie hoofdstuk 4.
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de sloot in vergelijking met die van de historische verkaveling. Mogelijk kan de sloot 

daarom in oorsprong middeleeuws zijn. De achtergrond van de sloot is echter onzeker. 

In aangrenzende werkputten is de sloot niet aangetroffen waardoor het verloop niet 

kon worden vastgesteld. Mocht de sloot inderdaad van middeleeuwse ouderdom zijn, 

dan maakt de aanzienlijke breedte ervan hem bijzonder. Wellicht gaat het dan om een 

omgracht terrein. 

7.5.5 Vindplaats 16

Vindplaats 16 bestaan uit twee greppelsystemen die stratigrafisch gezien gekoppeld 

zijn aan de top van het deklandschap (fig. 7.94) Een greppelsysteem is rechthoekig 

van vorm met afmetingen van 42 bij 16 m (spoor 8). De oriëntatie van het systeem is 

zuidwest-noordoost. Aan de noordelijke lange zijde is in het midden een onderbreking 

vastgesteld. Binnen de rechthoekige greppel is een 9,5 m lange, ‘losse’ greppel 

aangetroffen die haaks staat op de lange zijde (spoor 9). 

Zowel de rechthoekige als de “losse” greppel hebben in doorsnede een taps- 

toelopende vorm met een vlakke bodem. De greppels zijn in het midden en onderin 

enigszins gelaagd opgevuld. Dit wijst op een geleidelijk dichtraken van de greppels. 

Bovenin bevindt zich in de opvulling een kleipakket dat als nazak kan worden 

beschouwd (fig. 7.95).

Het tweede greppelsysteem betreft enkele parallel lopende greppels met een noord-

west-zuidoostelijke oriëntatie. De greppels konden over een afstand van 75 m gevolg 

worden. De 3 m brede greppel eindigt in het zuiden in een ZW-NO georiënteerde even 

brede greppel. 

In het noordprofiel van werkput 141 was te zien dat de brede greppel twee fasen heeft 

gekend. Elders was deze tweefasigheid niet herkenbaar. 

De diepte van de greppel varieert van 0,8 tot 1,4 m. Ook de vorm van de greppel 

verschilt per waarneming. In werkput 143 is de greppel aan de onderzijde komvormig. 

In werkput 141 is bij de jongste fase sprake van een V-vormige doorsnede (fig. 7.96). 

De naast de brede greppel gelegen smallere greppels zijn op grond van hun identiek 

stratigrafische positie, opvulling en oriëntatie ook tot vindplaats 16 gerekend. Omdat 

de greppels dicht bij elkaar liggen, zullen ze echter niet allemaal gelijktijdig zijn. 

Voor de functie van het westelijke greppelsysteem valt niet veel te zeggen omdat 

de greppels in noordelijke noch in westelijke richting gevolgd konden worden. 

De oostelijke greppel is beter in beeld gekomen. Voor de interpretatie lijken twee 

opties mogelijk. Gezien de afmetingen en vorm ligt allereerst een interpretatie als 

erfafscheiding voor de hand. Het ontbreken van vondsten in de greppel en paalsporen 

op het binnenterrein doet dan wel wat vreemd aan, waarbij moet worden opgemerkt 

dat beide elementen slechts beperkt zijn onderzocht. Een tweede mogelijke 

interpretatie is die van veekraal. 

Het selectief couperen van de greppels heeft geen daterend vondstmateriaal 

opgeleverd. De stratigrafische positie van beide greppelsystemen geeft wel een 

aanwijzing voor de ouderdom. Beide greppelsystemen zijn vanaf de top van het 

dekpakket ingegraven en doorsnijden daarbij de hierin aanwezige laklaag. Ter plaatse 

van de rechthoekige greppel bleek in de laklaag veel vondstmateriaal aanwezig 

waarvan de jongste component grofweg in de 2e eeuw thuishoort. Dit betekent dat 

de greppels vanaf de 3e eeuw kunnen dateren. Een terminus ante quem levert een 

vergelijking van de greppels met de percelering op de historische kaarten van het 

gebied. Hieruit blijkt dat de greppels geen overeenkomsten hebben met de huidige 
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Figuur 7.94 
Sporenoverzicht van vindplaats 16.
Voor legende zie figuur 7.87

Figuur 7.95 
Doorsnede van de rechthoekige greppelspoor 
9 in werkput 141 (vindplaats 16).
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percelering die in oorsprong uit de late middeleeuwen stamt. Op grond van beide 

aanwijzingen kunnen de greppelsystemen globaal in de laat - Romeinse tijd of de 

vroege middeleeuwen geplaatst worden. Dit betekent dat het greppelsysteem 

mogelijk gelijktijdig is met de greppels van vindplaats 13 (fig. 7.97).

7.5.6 Vindplaats 17 

Vindplaats 17 bevindt zich in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied. Op deze 

vindplaats zijn de restanten van een hoeve aangesneden die bij de hofstede Torenvliet 

behoorde (fig. 7.98). Tot in het midden van de 20e eeuw stond op deze plek nog een 

hoeve die waarschijnlijk in de 18e eeuw is gebouwd. Waarschijnlijk heeft de boerderij 

een voorloper in de 16e en 17e eeuw gehad. Dit blijkt niet alleen uit de datering van het 

aangetroffen vondstmateriaal, maar ook uit de historische atlas uit 1544 waar op deze 

locatie al een structuur zichtbaar is.124 

124  Parlevliet 1990, 1993 en 1996.

Figuur 7.96 
V-vormige doorsnede van greppelspoor 1 in 
werkput 141 (vindplaats 16). 

Figuur 7.97 
Overzicht van greppels van vindplaatsen 13 
en 16, geprojecteerd op de kadastrale minuut 
van 1830.
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Tijdens het archeologisch onderzoek zijn de restanten aangetroffen van vier 

beerputten, een waterput, drie muren en enkele concentraties met puin. Daarnaast is 

aardewerk, dierlijk bot en metaal verzameld. Het aangesneden erf meet in zuidwest-

noordoostelijke richting 45 m.

De beerputten, die in het veld niet nader zijn onderzocht, kunnen mogelijk ook een 

functie als waterput hebben gehad. De funderingen zijn redelijk bewaard gebleven tot 

op ongeveer 0,5 m diepte onder de huidige bouwvoor. 

De beerputten verschillen aanzienlijk ten opzichte van elkaar. De eerste beerput 

(spoor 7) was rechthoekig of vierkant van vorm (2,3 m x min. 2,3 m). De beerput zou 

van gewapend beton gemaakt zijn en kan daarmee als jongste beerput beschouwd 

worden. De andere drie beerputten zijn duidelijk ouder. Ze zijn gemaakt van baksteen 

dat in de 16e of 17e eeuw thuishoort. Twee oudere beerputten liggen naast elkaar op 

7 m afstand van de jongste beerput (sporen 12 en 13). De beerputten waren aan de 

bovenzijde voorzien van een koepel (fig. 7.99). Beerput spoor 12 was 2,1 m diep. Spoor 
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Sporenoverzicht van vindplaats 17, 
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behorende bij vindplaats 17.
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20 is de meest noordelijke beer- of waterput en ligt bijna tegen de hier gelegen verka-

velingssloot aan. De beerput is rond en heeft een doorsnede van ruim 1,5 m.

Van de muurresten van Torenvliet zijn slechts enkele restanten terug gevonden, twee 

stuks hebben mogelijk gediend als steunbeer of poer (sporen 11 en 21). Een steunbeer 

is nader onderzocht (spoor 11). Er bleken nog zeven lagen baksteen bewaard gebleven 

welke een oranje-rode kleur hadden (fig. 7.100). De baksten waren 19 x 9, 5 x 4 cm 

groot en dateren uit de 16e of 17e eeuw. Vijf lagen baksteen met cement waren 25 cm 

hoog. De muurvoet wordt daar beneden met uitlopende vertanding breder. Op deze 

manier wordt het horizontaal draagvermogen vergroot wat niet onwenselijk is in een 

drassig gebied met zachte ondergrond. De bakstenen lijken zonder cement op het 

kleiige zand van de dekoever te zijn gelegd (figuur 7.100). 

Spoor 14 bestaat uit een concentratie bakstenen met verschillende formaten, 

waaronder kloostermoppen, maar ook kleinere jongere bakstenen. Er is geen cement 

aangetroffen, mogelijk gaat het hier om vlijlagen waarbij bakstenen op hun plat 

worden neergelegd als onderlaag voor bijvoorbeeld een muur, vloer of fundering.

Figuur 7.99
Koepel van een beer- of waterput uit de oud-
ste fase van hoeve ‘Torenvliet’ (vindplaats 17).

Figuur 7.100 
Restant van de 16e- of 17e-eeuwse fundering, 
spoor 11 in werkput 26, van hoeve ‘Torenvliet’ 
(vindplaats 17).
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Aan de noordoostzijde is een groot donkergrijs spoor met kiezels aangetroffen dat 

zich daardoor duidelijk onderscheidde van de overige sporen binnen deze vindplaats 

(s26.1.22). Het spoor ligt aan de rand van het perceel tegen een verkavelingssloot aan 

en kan daar mogelijk mee in verband worden gebracht. Tussen 1620 en 1825 verandert 

de ingangspartij van de hoeve en wordt een nieuwe weg aangelegd. Mogelijk heeft 

dit spoor hiermee te maken en heeft het grind gediend als verharding. Aan de rand 

van het spoor is een rechthoekige houten paal aangetroffen welke bewerkt was met 

carboleum. De functie van de paal is onduidelijk. 

 

Ten noorden van werkput 26 zijn enkele grote afvalkuilen aangetroffen, welke op 

hetzelfde perceel liggen als de hoeve. Het aardewerk uit deze afvalkuilen dateert 

tussen 1650 en 1850. Als laatste zijn ten westen van de gebouwen enkele met 

ongebluste kalk afgedekte runderskeletten aangetroffen. Enkele greppels en/of sloten 

uit de middeleeuwen of nieuwe tijd houden mogelijk verband met de erfinrichting en 

percellering ten tijde van het erfgebruik.

7.6 Greppelsystemen uit de prehistorie – nieuwe tijd

Het proefsleuvenonderzoek in Nieuw Valkenburg heeft meer dan 1000 fragmenten 

van greppels en sloten opgeleverd. Een deel hiervan kon langs stratigrafische weg, 

aan de hand van vondstmateriaal of op basis van de uiterlijke kenmerken aan een 

periode worden toegewezen. Voor een groot deel van de greppels was dit echter niet 

mogelijk. Dit geldt met name voor greppels die bij het deklandschap horen of waarvan 

de stratigrafische positie onduidelijk is en die zich niet kenmerkten door een 'oud' of 

juist 'recent' uiterlijk. Getracht is deze 'onzekere' greppels in de tijd te plaatsen aan de 

hand van historisch kaartmateriaal en een luchtfoto uit 1938. Hieronder worden eerst 

de greppels uit de late prehistorie en Romeinse tijd behandelt. Vervolgens komen de 

greppels en sloten uit de jongere perioden aan bod.

Greppels en sloten uit de ijzertijd en Romeinse tijd
Relatief weinig greppels zijn in het kwelderlandschap aangetroffen. Op figuur 7.2 is 

duidelijk te zien dat deze greppels, die uit de ijzertijd of het begin van de Romeinse tijd 

dateren, geen grootschalige verkavelingssystemen vormen maar slechts korte greppels 

vertegenwoordigen. Opvallend is wel dat de greppels vooral op de overgangen van 

oever naar kom worden aangetroffen. 

Het aantal greppels uit (mogelijk) de ijzertijd en Romeinse tijd die aan het 

deklandschap gekoppeld zijn, is beduidend hoger dan het aantal kweldergreppels (fig. 

7.40 en 7.55).  

In het westen lijken de meeste greppels samen te hangen met de inheemse bewoning 

van vindplaats 5. Er lijkt hier sprake van een grootschalig greppelsysteem met 

greppels aan weerszijden van de oever en enkele haaks hierop georiënteerde greppels. 

Laatstgenoemde greppels zijn waarschijnlijk ondervertegenwoordigd vanwege de 

oriëntatie van de proefsleuven waardoor ze een kleinere kans hebben te worden 

aangesneden..

In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied is sprake van een meer geordende 

uitleg van greppels. Veel greppel lijken gerelateerd te zijn aan het verkavelingsysteem 

van de vicus dat tijdens de opgravingen op Marktveld en Veldzicht is blootgelegd.

Opvallend is dat in de Romeinse tijd ook centraal, in de dekafzettingen boven 

de centrale kwelderkreken, een systematisch systeem van greppels is aangelegd 

(vindplaats 20). Misschien lagen deze dekafzettingen, door de onderliggende 

kreekoevers, ook in de Romeinse tijd nog relatief hoog, waardoor deze zone wellicht 
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geschikt was voor agrarisch gebruik. Gezien de overeenkomst in oriëntatie met de 

greppels van Marktveld, is het aannemelijk dat deze grootschalige landinrichting ook 

vanuit de vicus is georganiseerd.

Greppels en sloten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd
Bij het in de tijd plaatsen van de greppels en sloten uit de jongere perioden is allereerst 

gebruik gemaakt van kaartmateriaal dat afkomstig is uit de historische atlassen van 

Parlevliet.125 Hij heeft voor verschillende periodes een overzicht gemaakt van het 

verkavelingssysteem van Katwijk en Valkenburg gebaseerd op historische bronnen. 

De greppels uit de middeleeuwen en nieuwe tijd zijn aan de hand van deze kaarten 

ingedeeld in de categorieën 1544, 1620 en 1825. Voor de 20e-eeuwse systemen is 

gebruik gemaakt van een luchtfoto van 1938 die de situatie weergeeft van voor de 

aanleg van het vliegveld en een luchtfoto uit 1944 waarop onder meer verschillende 

sloten die het vliegveld onbruikbaar moesten maken staan afgebeeld. 

Tijdens de analyse is bepaald op welke historische kaart of luchtfoto’s greppels voor 

het eerst voorkomen. Op deze wijze was het voor de meeste greppels en sloten 

mogelijk om vast te stellen wanneer ze voor het eerst op kaartmateriaal verschijnen. 

De aanleg van een greppel zal in grote lijnen een of twee eeuwen voor de ouderdom 

van de eraan gekoppelde kaart liggen. Een greppel die bijvoorbeeld voor het eerst op 

Parlevliet’s historische atlas van 1620 in het kaartmateriaal verschijnt, zal ongeveer in 

de 16e of begin 17e eeuw zijn gegraven. 

Het resultaat van voornoemde analyse is afgebeeld in figuren 7.101 - 7.105. In zijn 

algemeenheid geldt dat de greppels zoals weergeven door Parlevliet in zijn historische 

atlassen goed overeenkomen met de in de proefsleuven opgetekende greppels en 

sloten. Opvallend is tevens dat de meeste greppels zeer lang open lijken te hebben 

gelegen aangezien deze vaak op de luchtfoto uit 1938 terug te vinden zijn. De meeste 

greppels behouden continue dezelfde oriëntatie: parallel aan de rijnarm of haaks hier 

op. Dit heeft te maken met het feit dat het gebied altijd drassig is geweest, de greppels 

hadden een ontwaterende functie. 

Een klein deel van de sloten is gegraven in 1944 om het vliegveld ongeschikt voor 

luchtlandingen te maken. De overige greppels en sloten hebben te maken met het 

agrarische gebruik van het gebid van voor de aanleg van het vliegveld. 

Een aantal greppels dat vermoedelijk uit de middeleeuwen of nieuwe tijd stamt, is niet 

terug te vinden op de historische kaarten van Parlevliet. De exacte ouderdom van deze 

greppels is onzeker. 

125  Parlevliet 1990, 1993 en 1996.
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Figuur 7.101
Overzicht van de in de proefsleuven 
aangetroffen greppels en sloten die 
staan afgebeeld op de historische 
verkaveling 1544 volgens Parlevliet.

Figuur 7.102
Overzicht van de in de proefsleuven 
aangetroffen greppels en sloten die 
staan afgebeeld op de historische 
verkaveling 1620 volgens Parlevliet.
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7.7. Overige sporen

Losse sporen en vondsten
Buiten de gedefinieerde vindplaatsen zijn verspreid nog ruim 50 geïsoleerde kuilen, 

paal- en staaksporen aangetroffen, die bijna allemaal aan de top van het deklandschap 

gekoppeld zijn. Vanwege het ontbreken van diagnostisch vondstmateriaal zijn deze 

sporen niet nader te dateren dan ijzertijd tot en met nieuwe tijd. Hieronder bevinden 

zich ook elf geïsoleerd gelegen dierbegravingen. Deze worden in hoofdstuk 12 

besproken.

Enkele geïsoleerde vondsten verdienen extra aandacht. Het gaat om twee deposities 

in het kweldergebied ten oosten van vindplaats 3 (site X23; zie fig. 7.32). Het gaat om 

een compleet misbaksel (fig. 7.107) van handgevormd aardewerk en een vlechtwerken 

wand of mat (fig. 108) die zijn aangetroffen in verlandingsafzettingen van geulen in 

respectievelijk werkput 22 en werkput 19.  

Kleiwinningskuilen
In het noordelijke en zuidelijke deel van het onderzoeksgebied zijn over grote 

oppervlakten kuilen aangetroffen die opgevuld waren met puin en aardewerk 

uit grofweg de 17e en 18e eeuw (fig. 7.107). Het gaat om kleiwinningskuilen die 

waarschijnlijk zijn gegraven voor de baksteenindustrie. Opvallend is dat met name de 

kleiige dekafzettingen gewonnen lijken te zijn. Het kan echter ook zijn dat alleen het 

Figuur 7.103
Overzicht van de in de proefsleuven 
aangetroffen greppels en sloten die 
staan afgebeeld op de historische 
verkaveling 1825 volgens Parlevliet.



Sporen   201

500m0

Greppels 1620

Kerngebied

Greppels 1938

Greppels 1825

Greppels 1544

Figuur 7.104
Overzicht van de in de proefsleuven 
aangetroffen greppels en sloten die 
staan afgebeeld op de luchtfoto uit 
1938.

Figuur 7.105
Foto van het mislukte potje met oor dat is 
aangetroffen in de vulling van de kreekgeul 
in put 22.
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niet onderzocht-landingsbanen
oppervlakteverharding

niet onderzocht-bebouwing

niet onderzocht-geen toestemming
niet toegankelijk
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Figuur 7.106 
Vrijgelegd vlechtwerk in de verlandings-
afzettingen van een kweldergeul in werkput 
19.

Figuur 7.107 
Globale ligging van de zones waar globaal 
kleiwinningskuilen zijn aangetroffen.



Sporen   203

onderste kleiige traject is achter gelaten en het zandige, voor de baksteen industrie 

meer geschikte materiaal is gewonnen. 

Op een aantal plaatsen waren de kleiwinningskuilen op hun beurt weer verstoord door 

latere bodemingreppen (onder meer aanleg vliegveld) waardoor zij moeilijk of niet 

te herkennen waren. Hierdoor is slechts een globaal beeld van de verspreiding van 

de kuilen verkregen. Het lijkt er in grote lijnen op dat met name in het noordelijke en 

centrale deel van het onderzoeksgebied sprake is van kleiwinning.
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Het handgevormde aardewerk

E. Drenth (ArcheoMedia)

8.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het kerngebied zijn in totaal 6135 fragmenten 

handgemaakt aardewerk verzameld. Het gaat om aardewerk dat in de late bronstijd, 

de ijzertijd en het begin van de Romeinse tijd is te dateren. In figuur 8.1 is goed te 

zien dat het handgemaakt aardewerk zich vooral concentreert op de westelijke 

dekoever (vindplaats bewoningslint-dek). Verder komen er kleinere concentraties 

voor in het centrale kwelderlandschap. Daarbuiten is sprake van een ijle strooiing van 

handgemaakt aardewerk.

Het hieronder gepresenteerde onderzoek heeft als doel het vaststellen van aard, 

ouderdom en onderzoekspotentieel van het aardewerk. Naast een kort overzicht van 

de algemene kenmerken van het aardewerk, wordt het per vindplaats en site in detail 

besproken.125 Voor nadere bijzonderheden per vondstnummer wordt verwezen naar 

bijlage 3.

8.2 Methodiek

Tijdens de analyse van het handgevormde aardewerk is een systematisch onderscheid 

gemaakt tussen ‘scherven’, ‘gruis’ en ‘andersoortig’. Als scheidslijn tussen de beide 

eerste groepen is in de regel 4 cm2 aangehouden. Wat beneden deze waarde ligt, is 

als gruis beschouwd. Ook scherven groter dan 4 cm2 die in de lengterichting gespleten 

125  Zie hoofdstuk 6.

8

Figuur 8.2 
Selectie handgemaakt aardewerk (schaal 1:2).
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Figuur 8.1 
Overzicht van de verspreiding van het 
handgemaakte aardewerk.
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zijn, waardoor de originele buiten- en/of binnenkant ontbreekt, zijn tot deze categorie 

gerekend. Een uitzondering op de regel zijn aardewerkfragmenten die weliswaar 

kleiner zijn dan 4 cm2, maar diagnostische kenmerken hebben, zoals versiering. De 

scherven alsmede het gruis met de zojuist genoemde kenmerken zijn in beginsel 

opgedeeld naar hun (veronderstelde) oorspronkelijk positie binnen de pot, hetgeen 

betekent dat rand-, wand- en bodemscherven zijn onderscheiden. Soms is daarbij 

een morfologische specificatie gegeven, zoals een naar binnen afgeschuinde rand. 

Onder ‘andersoortig’ worden andere zaken dan vaatwerk verstaan, bijvoorbeeld een 

speelschijfje. 

Per vondstnummer en zo mogelijk per potindividu, is genoteerd het aantal aardewerk-

vondsten en hoeveel daarvan (mogelijk) secundair verbrand zijn. Indien aardewerk 

door verwering duidelijk afgerond is, dan is dit eveneens geregistreerd. Van de 

Figuur 8.3 
Selectie handgemaakt aardewerk (schaal 1:2). 
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scherven en het bijzondere gruis zijn bovendien beschreven: de verschraling, de 

gemiddelde wanddikte en, indien aanwezig, de aard en plaats van versiering alsmede 

bijzonderheden, zoals de aanwezigheid van verkoold aankoeksel. Morfologische 

informatie, ten slotte, is eveneens vastgelegd. Voor zover mogelijk is aangegeven of 

de scherven afkomstig zijn van één, twee- of drieledige potten. Indien profielen scherp 

geknikt zijn, dan is dit tevens genoteerd. Af en toe zijn in aanvulling op de algehele 

profielbeschrijving morfologische kenmerken van potonderdelen, zoals de vorm van de 

rand of de voet, vermeld.

8.3 Inleidende typologische en chronologische opmerkingen

Een gedetailleerde typologische en chronologische studie en synthese over het 

aardewerk uit de late bronstijd en de ijzertijd uit het West-Nederlandse kustgebied 

is in de vorm van een dissertatie gepubliceerd door Van Heeringen.126 Voornoemde 

heeft voor de verschillende subperioden binnen deze tijdsspanne zogenoemde aar-

dewerkstijlgroepen onderscheiden, die elk een beperkt regionaal voorkomen hebben. 

Tabel 8.1 geeft aan welke groepen dit zijn en wat de chronologische en geografische 

voorkomens ervan zijn. 

Aardewerkstijlgroep Algemene geografische verspreiding Periode

Hoogkarspel West-Friesland late bronstijd 

Heemskerk Oude Duinen en strandzanden benoorden van de Rijn late bronstijd

Den Haag Oude Duinen en strandzanden bezuiden de Rijn late bronstijd

Assendelft Oude Duinen en strandzanden, met de noordelijke grens boven de Oer-IJ 
(precieze verloop niet duidelijk) en de zuidelijke grens ongeveer halverwege de Rijn en de Oer-IJ en globaal het oostelijk 
aangrenzende veengebied

vroege ijzertijd 

Rotterdam Oude Duinen en strandzanden bezuiden de Rijn (met dien verstande dat de noordgrens niet exact bekend is; de zuidgrens is 
gelegen op Schouwen- Duiveland) en het oostelijk aangrenzende veengebied in de Maasdelta

vroege ijzertijd 

Santpoort I Oude Duinen en strandzanden (de zuidelijke grens juist beneden de Rijn, de noordelijke grens boven de Oer-IJ), de Rijn- en 
Oer-IJ-estuaria 

midden-ijzertijd 

Broekpolder I Vooral in het veengebied aan weerszijden van de Maas, verder op de Oude Duinen en strandzanden (zuidgrens ongeveer 
halverwege Maas en Schelder; noordgrens juist ten zuiden van de Rijnmonding)

midden-ijzertijd

Domburg I Oude Duinen en strandzanden in het uiterste zuiden van Zuid-Holland en Zeeland (m.u.v. Zeeuws Vlaanderen) en in het 
hiertussen geschakelde en oostelijk aanpalende veengebied (vnl. de Scheldedelta

midden-ijzertijd

Santpoort II Zie de Santpoort II-aardewerkstijlgroep late ijzertijd 

Broekpolder II Zie de Broekpolder II-aardewerkstijlgroep late ijzertijd

Domburg II Zie de Domburg I-aardewerkstijlgroep late ijzertijd

.

Door Van Heeringen worden de aardewerkstijlgroepen uit de late bronstijd tussen ca. 

1050-800 v.Chr. gedateerd. De Assendelft- en Rotterdam-groep plaatst hij achtereen-

volgens tussen ca. 750-600 v.Chr. en 700-550 v.Chr. Wat de complexen uit de midden-

ijzertijd betreft, merkt voornoemde op dat voor de Haamstede-aardewerkstijlgroep 

absolute dateringen ontbreken, maar dat er gegronde redenen zijn voor een datering 

in de tweede helft van de 5e eeuw v.Chr.127 Anders gezegd, het betreft hier een 

stijlgroep uit de eerste helft van de midden-ijzertijd. Zowel de Broekpolder I-, Domburg 

I-, als de Santpoort I-aardewerkstijlgroep wordt door Van Heeringen aan de periode 

tussen ca. 400-200 v.Chr. toegewezen, terwijl volgens hem de opvolgers daarvan 

(Broekpolder II-aardewerkstijlgroep etc.) tussen ca. 200 v.Chr. en het begin van de 

jaartelling vallen.

126  Van Heeringen 1992.
127  Ibidem, 198-199 (282-283).

Tabel 8.1 
Indeling van het handgevormde aardewerk 
uit West-Nederland in stijlgroepen en de 
bijbehorende chronologische en geografische 
verspreiding. Naar Van Heeringen 1992.
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Het spreekt voor zich dat in deze bijdrage de studie door Van Heeringen als 

uitgangspunt is genomen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Lanting & Van der 

Plicht voor de bewuste perioden andere absolute dateringen aanhangen.128 De late 

bronstijd, vroege, midden en late ijzertijd positioneren zij tussen achtereenvolgens ca. 

1200-800 v.Chr., ca. 800-565 v.Chr., ca. 565-270 v.Chr. en ca. 270 v.Chr. tot het begin 

van de jaartelling. Het huidige kader laat niet toe in te gaan op wiens ideeën het meest 

plausibel zijn. Gemakshalve is hier de chronologische indeling door Lanting & Van der 

Plicht gevolgd.

Voor het handgevormde aardewerk uit de Romeinse tijd in westelijk Nederland 

ontbreekt een magnum opus dat vergelijkbaar is met Van Heeringens dissertatie. Her 

en der zijn bijdragen gepubliceerd die wel een zeker inzicht verschaffen.129

8.4 Resultaten per vindplaats

8.4.1 Vindplaats 1

Losse vondsten
In de zones buiten de individueel besproken sites zijn in totaal 28 'losse' aardewerk-

vondsten aangetroffen, waarvan 18 stuks gruis. Qua datering omvatten zij de ijzertijd 

en/of Romeinse tijd. 

Site X11
Aan handgevormd aardewerk zijn elf stukjes gruis en zes wandscherven verzameld. 

Deze scherven hebben geen noemenswaardige vormkenmerken en zijn alle onversierd. 

Alle scherven zijn met chamotte gemagerd. Bij één scherf is bovendien mogelijk 

organisch materiaal toegevoegd. Geen van de scherven is besmeten. De wanddikte 

loopt uiteen van 9 t/m 11 mm.

Te oordelen naar het baksel en de wanddikte stammen de scherven vermoedelijk uit de 

late ijzertijd en/of de Romeinse tijd.

Site X16
Van deze site zijn in totaal ca. 594 aardewerkfragmenten van handgevormd 

aardewerk afkomstig, waarvan 348 stuks gruis zijn en 246 scherven. Hieronder zijn 25 

randfragmenten. Voor zover duidelijk, betreft het telkens vaatwerk. 

Morfologie 

Waar de algehele potvorm bewaard gebleven dan wel te reconstrueren is, gaat het 

telkens om drieledige potten met een vloeiend profiel. De hals is daarbij kort, soms 

nagenoeg niet aanwezig. Van de randen hebben vijf stuks een afgeronde rand. Verder 

zijn twee afgevlakte randen en een naar binnen afgeschuinde rand aanwezig. 

Versiering

Het aantal scherven met versiering blijft beperkt tot negen (ca. 3% van het algehele 

aantal scherven). Er zijn twee wandscherven met kamstreekversiering, een wandscherf 

met een rij vingertopindrukken (vermoedelijk op de buik), een scherf met groeflijnen, 

een reliëfversiering en drie randfragmenten met vingertopindrukken op (1x) en tegen 

(2x) de rand. 

128  Lanting & Van der Plicht 2001/2002; 2005/2006.
129  O.a. Bloemers 1978; De Bruin 2006; Van der Linden 2009; Reigersman-Van Lidth de Jeude 

2003; Van der Velde et al. 2008. 
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Figuur 8.4 
Selectie handgemaakt aardewerk (schaal 1:2).



Handgevormde aardewerk   211

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

De verschraling van de scherven is zeer divers, zoals tabel 8.2 laat zien. Chamotte en/of 

kwartsgruis alsmede zand zijn het meest frequent. Ca. 17 scherven hebben een (deels) 

besmeten buitenkant. Dat is ruim 6% van het totale aantal scherven. Bij de variabele 

'wanddikte' is een aanzienlijke variabreedte zichtbaar, want de waarden schommelen 

van 5 t/m 16 mm. De meest frequente waarde is 8 mm.

soort verschraling N % van A 

chamotte 49 23

chamotte + kwartsgruis 39 18

chamotte + organisch materiaal + zand 1 0

chamotte+zand 17 8

chamotte + schelp (1) 0

kwartsgruis 53 25

kwartsgruis + zand 2 1

graniet 1 0

organisch materiaal 2 1

organisch materiaal + zand 6 3

zand 41 19

totaal determineerbaar (A) 212 100

verschraling niet zichtbaar 375

totaal 587

Datering

Gelet op het frequente voorkomen van minerale verschraling, in de vorm van gebroken 

kwarts, dateert een substantiële component van de keramische vondsten uit de late 

bronstijd en/of de vroege ijzertijd. In het bovenstaande is er reeds op gewezen dat 

kwartsgruis regelmatig als zodanig optreedt in de Rotterdam-aardewerkgroep uit de 

vroege ijzertijd. Hetzelfde geldt voor de Assendelft-aardewerkgroep als ook voor de 

aardewerkstijlgroepen uit de late bronstijd (zie tabel 8.1).130 Binnen het aardewerk-

complex van site X16 zijn enkele andere elementen te vinden die ook uit de context 

van de late bronstijd en vroege ijzertijd in West-Nederland bekend zijn: naar binnen 

afgeschuinde randen, een randfragment met vingertopindrukken op de rand (fig. 8.2: 

v.110) en een vermoedelijke buikscherf waarop een horizontale rij vingertopindruk-

ken prijkt.131 Hetzelfde geldt voor het besmeten aardewerk dat verschraald is met 

gebroken kwarts. 

Voornoemde kenmerken laten het niet toe de vroegste component met zekerheid in 

tijd te fixeren. Het is niet duidelijk of uitsluitend de late bronstijd of de vroege ijzertijd 

vertegenwoordigd is dan wel of beide perioden vertegenwoordigd zijn. Besmeten 

aardewerk geeft in deze kwestie geen uitsluitsel.

Eén enkele wandscherf heeft als verschraling chamotte in combinatie met wellicht 

schelp. Het laatstgenoemde verschralingsmiddel is goed bekend voor de tweede helft 

van de midden-ijzertijd, zoals uit de bespreking van site Y3 zal blijken.

Verscheidene van de aangetroffen scherven handgevormd aardewerk hebben 

kenmerken die goed bekend zijn voor de late ijzertijd en Romeinse tijd, meer in het 

bijzonder een drieledig profiel met een korte hals (fig. 8.2: v.123), indrukken tegen 

de rand (fig. 8.2: v.124a en b), kamstreekversiering en verschraling met organisch 

130  Van Heeringen 1992, speciaal 191-192, 196-197 (275-276, 280-281).
131  Van Heeringen 1992, passim.

Tabel 8.2 
Vindplaats 1, site X16: verschraling van de 
scherven. 
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materiaal.132 Het geringe aandeel organische verschraling duidt er wellicht op dat 

binnen de jongste component handgemaakt aardewerk in ieder geval de late ijzertijd 

domineert.133

 

Site X17
In totaal zijn 55 stuks aardewerk gevonden. Ruim de helft daarvan (n=29) stelt gruis 

voor. De overige fragmenten zijn rand- en wandscherven van potten.

Morfologie 

Uit de wandscherven kan geen relevante morfologische informatie afgeleid worden.

Versiering

Drie scherven zijn gedecoreerd; het gaat om groeflijn/kamstreekversiering (2x) en 

Kalenderberg-versiering (1x.

soort verschraling N % van A

chamotte 1 4

chamotte + kwartsgruis 1 4

chamotte + zand 10 40

chamotte + graniet/gneis 1 4

zand 12 48

totaal determineerbaar (A) 25 100

verschraling niet zichtbaar 30

totaal 55

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

De verschraling bestaat hoofdzakelijk uit en combinatie van chamotte en zand. 

Daarnaast is chamotte in twee gevallen aangevuld met steengruis (kwarts en gneis of 

graniet). 134 

Zeven scherven hebben een (gemiddelde) wanddikte van 8 mm, drie scherven zijn 11 

mm dik.

Er zijn geen representanten van besmeten aardewerk ontdekt.

Datering

Er is een gerede kans dat het vondstcomplex een behoorlijke tijdsdiepte bezit. De 

scherven met minerale verschraling zijn, afgaande op de overzichtstudie van Van 

Heeringen (zie eerder), te verwachten in de late bronstijd of de vroege ijzertijd. Het 

gebruik van gneis of graniet, zoals in het onderhavige geval, is binnen de vroege 

ijzertijd typisch voor de Assendelft-aardewerkstijlgroep. Binnen de aardewerkstijlgroe-

pen uit de late bronstijd is dit fenomeen typisch voor de Hoogkarspel-groep.135 De 

scherf wijst, anders gezegd, in noordelijke richting. Of dit een import of beïnvloeding 

betekent, valt niet te zeggen. De andere scherven dateren vermoedelijk alle uit de 

late ijzertijd. De verschraling ervan met chamotte alsmede de aanwezigheid van twee 

fragmenten met groeflijn-/kamstreekversiering spreken hiervoor. Het ontbreken van 

voorbeelden van organische verschraling is een aanvullend argument.

132  Zie o.a. Bloemers 1978; Van der Linden 2009.
133  De Bruin 2006; Van der Linden 2009, 228; Van der Velde et al. 2008, 221. 
134  Deze categorie in inclusief nauw aanverwante gesteentesoorten.
135  Van Heeringen 1992, 196-197 (280-281).

Tabel 8.3 
Vindplaats X17: verschraling van de scherven. 
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8.4.2 Vindplaats 2

Losse vondsten
Aangetroffen zijn 504 'losse' aardewerkfragmenten, waarvan 134 stuks gruis zijn. Bijna 

al dit materiaal is afkomstig uit de dekafzettingen ter hoogte van vindplaats 2. Het 

meeste aardewerk van dit aardewerk behoort op grond van het baksel, versiering en/

of vorm toe aan de periode late ijzertijd-Romeinse tijd. Een vijftal wandscherven uit 

proefsleuven 162, 168 en 211 is vermoedelijk ouder (late bronstijd of vroege ijzertijd), 

vanwege een verschraling die naast chamotte uit kwartsgruis bestaat.

Sites X1 en X2
Deze beide sites vormen een zone waar eergetouwkrassen en een enkel staakspoor 

aan het licht zijn gekomen. Tussen de vindplaatsen zijn bovendien hoefindrukken 

waargenomen. Beide sites hebben een geringe hoeveelheid aardewerk opgeleverd. 

X1 een wandscherf met kwarstmagering en een stukje gruis en X2 een wandscherf 

met vingertopindrukken en een stukje gruis. De scherf van X2 doet, vanwege de 

versiering met vingertopindrukken, een pre-Romeinse ouderdom vermoeden. De 

kwartsgemagerde wandscherf van X1 hoort waarschijnlijk thuis in de late bronstijd of 

vroege ijzertijd.

Site X7
Van site X7 zijn tien stukjes gruis en twaalf rand- en wandscherven.

Morfologie 

Herkend zijn een fragment van een eenledige kom alsmede een gefragmenteerde pot 

met S-vormig profiel.

Versiering

Het aardewerkcomplex bevat geen versierde scherven.

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

De eenledige kom is verschraald met kwartsgruis. Voor het overige zijn chamotte 

en zand als verschralingsmiddelen gebruikt. Er is één mogelijk besmeten scherf. De 

wanddikte varieert van 6-11 mm. 

Datering

Het oudste aardewerk is de eenledige kom. Vanwege de minerale verschraling is een 

fabricage in de late bronstijd dan wel vroege ijzertijd aannemelijk. Deze datering 

wordt kracht bijgezet door vier scherven die elders in proefsleuf 168 (in deze bijdrage 

beschreven bij 'losse vondsten' van vindplaats 2) aan het licht zijn gekomen. Zij zijn 

verschraald met zowel chamotte als kwartsgruis. 

De overige scherven dateren uit de late ijzertijd dan wel de Romeinse tijd, gelet op de 

pot met S-vormig profiel en de verschraling. Noemenswaardig is dat te midden van de 

vondsten Romeins gedraaid aardewerk ontbreekt.

Site X18
In totaal zijn 582 stuks aardewerk aangetroffen. Zij kunnen opgesplitst worden in 39 

randfragmenten, 261 wandscherven en dertien bodemscherven. Daarnaast zijn ca. 

269 brokjes gruis verzameld. Voor zover herleidbaar vertegenwoordigen de scherven 

telkens vaatwerk.
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Morfologie 

Door de geringe grootte ervan geven de scherven weinig informatie prijs over de 

algehele potprofielen. Slechts twee gevallen zijn noemenswaardig; het betreft 

delen van een drieledige vorm en van vermoedelijk een eenledige kom. Onder de 

randscherven komen afgeronde, afgevlakte en naar binnen afgeschuinde vormen voor. 

Versiering

Ongeveer 7 tot 8% van de scherven (n=27 of 28) is versierd. De decoratie bestaat uit 

groeflijnen, reliëf- of plastische versiering (waaronder eenduidige voorbeelden van 

Kalenderberg-versiering) en nagelindrukken dan wel smalle langwerpige indrukken. 

Ten slotte, op een van de wandscherven is aan de binnenzijde een rode verkleuring 

aanwezig. Moet die geïnterpreteerd worden als de rest van beschildering met oker?

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Uit de registratie van welk materiaal ter verschraling van de klei is toegevoegd, komt 

een duidelijk beeld naar voren. Zoals tabel 8.4 laat zien, is daarvoor vooral gebroken 

kwarts gebruikt, soms aangevuld met chamotte. Een gering percentage (3,9%) van het 

aardewerk is met zand verschraald, met dien verstande dat een natuurlijk voorkomen 

in de klei niet geheel uitgesloten kan worden. 

soort verschraling N % van A

chamotte 16 5,7

chamotte + kwartsgruis 11 3,9

chamotte+zand 1 0,4

kwartsgruis 239 86

kwartsgruis + zand 1 0,4

zand 11 3,9

totaal determineerbaar (A) 279 100

verschraling niet zichtbaar 303

totaal 582

De wanddikten variëren van 3 t/m 14 mm. De meeste scherven hebben waarden die 

variëren van 5 t/m 7 mm, waarbij de piek bij 6 mm ligt. Wat de wandafwerking betreft, 

is te vermelden dat geen van de scherven besmeten is. Zoals wij in de volgende 

paragraaf zullen zien, heeft dit chronologische betekenis.

Datering

Het aardewerkcomplex is hoofdzakelijk tot de late bronstijd te rekenen. Daarop wijzen 

de overwegend minerale verschraling en de gemiddelde wanddikte; relatief dunwandig 

vaatwerk overweegt. Het percentage versierd aardewerk alsmede de aard van de 

versiering zijn verdere indicaties. Ook de naar binnen afgeschuinde randvorm moet 

in dit verband genoemd worden. Deze is uit de late bronstijd goed bekend. Ten slotte 

zij vermeld dat een aantal van de genoemde kenmerken, zoals minerale verschraling, 

tevens in de vroege ijzertijd voorkomt. Maar de reeds gememoreerde afwezigheid van 

besmeten aardewerk maakt een dergelijke datering onaannemelijk. 

Uit proefsleuf 9911 komen twee vondsten van duidelijk andere ouderdom: een met 

chamotte verschraalde scherf met indrukken tegen de rand en een wandscherf met 

kamstreekversiering. Zowel de versiering als het baksel wijst op de periode late ijzer-

tijd-Romeinse tijd.136

136  Zie de op dit punt reeds eerder aangehaalde literatuur.

Tabel 8.4 
Vindplaats X18: verschraling van de scherven. 
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Het late bronstijd-aardewerk van site X18 kan geschaard worden onder de Den Haag-

aardewerkstijlgroep. Van Heeringen geeft als kenmerken onder meer het voorkomen 

van zeer dunwandige waar (3-5 mm) naast beduidend dikker vaatwerk alsmede een 

relatief hoog percentage aardewerk met decoratie (o.a. Kalenderberg-versiering), die 

in de onderhavige assemblage te vinden zijn.137 

8.4.3 Vindplaats 3

Losse vondsten
In de proefsleuven 321, 325, 346 en 366 zijn in totaal vijf stuks 'los' aardewerk 

aangetroffen. Deze vallen uiteen in één stuk gruis, één randscherf en drie 

wandscherven. Baksel, versiering (1x kamstreekversiering) en in één geval vorm 

(drieledige pot) wijzen op de late ijzertijd-Romeinse tijd.

Site X22
Hier zijn slechts zeventien aardewerkfragmenten aangetroffen, waarvan tien 

wandscherven en zeven stuks gruis. De scherven zijn alle onversierd, hebben een 

wanddikte van 8-10 mm. Als verschraling zijn organisch materiaal en mogelijk zand 

gebruikt. Te oordelen naar de eerstgenoemde verschraling is er een gerede kans dat 

het aardewerk van Romeinse ouderdom is.

Site X23
Het handgevormde aardewerk van deze locatie omvatte twee wandscherven en een 

bodemfragment. Het zijn zonder uitzondering onbesmeten en onversierde scherven 

van vaatwerk.De drie scherven zijn mogelijk met zand verschraald. Het aardewerk is 

7-8 mm dik.

De intrinsieke eigenschappen suggereren dat de scherven tot de ijzertijd behoren of 

van Romeinse datum zijn. Deze laatste datering wint aan waarschijnlijkheid, omdat 

in de omgeving van het handgemaakte aardewerk, een spoor ligt dat een scherf van 

gladwandige gedraaide Romeinse waar bevatte (spoor 5). 

8.4.4 Vindplaats 18

Aan handgevormd aardewerk zijn hier 25 stuks gevonden: zes brokjes gruis, twee 

bodemscherven, een randscherf en zestien wandscherven.

Morfologie 

Een van de wandscherven is van een drieledige pot afkomstig.

Versiering

Een relatief groot deel (n=7) is versierd. De versieringselementen bestaan uit 

groeflijnen en kamstreek. waarbij in één geval gecombineerd met indrukken tegen de 

rand en in een ander geval tezamen met een horizontale rij verticale indrukken

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Als verschraling zijn chamotte en zand gebruik, soms in combinatie met elkaar. 

Geen van de scherven heeft een besmeten oppervlak. De wanddikte varieert van 8 t/m 

14 mm.

137  Van Heeringen 1992, 190-191 (274-275) en fig. 61.
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Datering

De versiering wijst op een datering in de late ijzertijd.

8.4.5 Vindplaats 4

Van deze vindplaats, aangesneden met proefsleuf 316, zijn 287 stuks handgevormd 

aardewerk afkomstig. Huttenleem en gruis zijn achtereenvolgens met één en 67 

stuks vertegenwoordigd. Rand-, wand- en bodemscherven van vaatwerk vormen met 

aantallen van respectievelijk 15, 192 en 12 de hoofdmoot.

Morfologie 

Het vormenscala dat overgeleverd is, is beperkt. Herkend zijn slechts potten met een 

drieledig profiel, waarbij de hals, voor zover duidelijk, doorgaans kort is. 

Versiering

In het geval van randversiering (4x) is deze telkens tegen de buitenkant van de 

aangebracht. De wand van 23 of 24 scherven is gedecoreerd: 18 à 19x met groeflijnen, 

3x met kamstreek, 1x nagelindrukken (vlakdekkend) en 1x met vingertopindrukken. Al 

met al heeft het versierde aardewerk binnen het totale aantal scherven een aandeel 

van ca. 10%. 

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Als verschraling zijn chamotte, organisch materiaal en/of zand gebruikt. Drie scherven 

zijn aan de buitenzijde besmeten. Dit is ruim 1% van het totale aantal scherven. De 

wanddikte varieert van 5 t/m 12 mm, merendeel heeft een dikte van 7 t/m 10 mm.

Datering

Zoals bij de sites van de vindplaats 'bewoningslint-dek', draagt het aardewerk van 

Y10 de signatuur van de late ijzertijd-Romeinse tijd. De potprofielen, de versiering 

tegen de rand en het gebruik van chamotte en organisch materiaal als verschra-

lingsmiddelen zijn diagnostisch. Een scherpstelling in de tijd van het complex wordt 

vergemakkelijkt door de associatie met gedraaid Romeins aardewerk. Zo werden 

in spoor 3 vijf scherven van handgevormd aardewerk (verschraling: chamotte en/of 

zand(?); wanddikte 8-10 mm; 1x kamstreekversiering) vergezeld door twee fragmenten 

van achtereenvolgens gladwandig en rood gedraaid aardewerk. Helaas bieden de 

laatste twee scherven geen mogelijkheden de datering binnen de Romeinse tijd aan 

te scherpen. Hetzelfde geldt voor de vondsten uit spoor 13. Dit spoor bevatte behalve 

een drietal scherven van handgevormde keramiek (wanddikte 2x 8 mm, 1x 11 mm; 

verschraling 2x zand en 1x chamotte) een scherf van gladwandig gedraaid vaatwerk. 

Nauwkeuriger chronologische aanknopingspunten biedt een terra sigillata-scherf 

van een Dragendorff 27-kom, een vormtype dat tussen ca. 25-120 n.Chr. gedateerd 

moeten worden. Het aardewerkfragment was in grondspoor 9, geassocieerd met 

twee wandscherven van handgevormd aardewerk; in één geval is een herkomst van 

een drieledige pot duidelijk. De fragmenten zijn beide onversierd, 8 respectievelijk 

9 mm dik en met chamotte verschraald. De tien andere scherven van gedraaid 

Romeins aardewerk – zij stammen niet uit antropogene grondsporen – hebben geen 

chronologische zeggingskracht.

Toch mag op basis van het bovenstaande niet zonder meer de conclusie getrokken 

worden dat het complex voor een belangrijk deel Romeins is. De aanwezigheid van een 

vlakdekkend versierde wandscherf duidt erop dat ook de late ijzertijd vertegenwoor-

digd is.
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8.4.6 Vindplaats 5

Vindplaats 5 omvat in het zuiden de vindplaats die tijdens het proefsleuvenonder-

zoek in onderzoeksgebied GHHR is aangetroffen. Deze vindplaats heeft uitsluitend 

handgemaakt aardewerk (289 scherven) opgeleverd dat (vooral) in de late ijzertijd 

en het begin van de Romeinse tijd is te dateren.138 Tijdens het hier gepresenteerde 

onderzoek zijn op vindplaats 5 in totaal 3665 fragmenten vaatwerk aangetroffen.

Losse vondsten
In het centrale deel van deze vindplaats zijn buiten de sites Y3-Y9 en Y11 in totaal 1248 

aardewerkfragmenten aangetroffen, waarvan 638 stuks gruis. Tezamen omvatten zij 

waarschijnlijk de tijdspanne midden-ijzertijd t/m Romeinse tijd. Daarbij ligt de nadruk 

op de laatstgenoemde periode en de late ijzertijd (fig. 8.3: v.1268, v.1362 en v.1689). 

Het met schelp verschraalde aardewerk uit proefsleuf 313 moet waarschijnlijk aan de 

midden-ijzertijd worden toegewezen. 

Site Y3
De in keramisch opzicht rijkste site is Y3, waar 673 aardewerkfragmenten vandaan 

komen. Verreweg de meeste daarvan stammen uit put 274. De putten 280 en 284 

hebben respectievelijk slechts 24 en 4 exemplaren opgeleverd. Van het totaal zijn 

159 stuks vanwege de sterke fragmentatie aangemerkt als gruis. Elf fragmenten zijn 

als huttenleem bestempeld, terwijl twee objecten getypeerd zijn als weefgewichten 

(1x bolsegmentvormig en 1x driehoekig; fig. 8.4: v.1446). De overige fragmenten zijn 

rand-, wand- en bodemscherven van potten (n=501).

Morfologie 

Er zijn diverse exponenten van drieledig vaatwerk gevonden: korthalzige potten met 

S-vormig profiel, scherp geknikt vaatwerk alsmede mogelijk een drieledige kom of 

schaal. Daarnaast zijn twee eenledige kommen/schalen vertegenwoordigd.

Versiering

Ongeveer 10% van de scherven draagt versiering. Daaronder bevinden zich 7 à 8 stuks 

met vingertopindrukken op de rand, een golfrand, 12 scherven met groeflijnen en 28 

à 29 scherven met groeflijnversiering (waarvan één in een driehoekig motief). Voorts 

hebben drie wandscherven een reliëfversiering door middel van vlakdekkende vinger-

topindrukken (vml. Kalenderberg-versiering).

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Ter verschraling van het aardewerk is aan de klei chamotte, kwartsgruis, schelp, zand 

en mogelijk organisch materiaal toegevoegd. Daarvan domineren chamotte, schelp en 

zand. Ca. 15% van de scherven is besmeten (n=74). De wanddikte varieert van 6 tot en 

met 12 mm.

Datering

De oudste component is te dateren in de midden ijzertijd. Indicatief zijn de scherp 

geknikte profielen, de vingertopindrukken op de rand en ten slotte de schelpverschra-

ling. Het laatste element is kenmerkend voor de Santpoort I-aardewerkstijlgroep.139

Behalve de midden-ijzertijd is de late ijzertijd vertegenwoordigd. Indicatief is vooral 

de golfrand, terwijl het groeflijnversierde alsmede de vlakdekkend gedecoreerde 

138  Tol & Mol 2010.
139  Van Heeringen 1992, 201 (285).
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scherven eveneens goed in deze context passen. Romeins importaardewerk ontbreekt 

overigens.

Site Y4
137 aardewerkfragmenten zijn afkomstig van de site Y4. De assemblage omvat 

55 brokjes gruis en 82 scherven. Naar het zich laat aanzien, zijn er geen andere 

categorieën dan vaatwerk vertegenwoordigd. 

Morfologie 

Er kunnen geen morfologische bijzonderheden worden gegeven, behalve dat vijf keer 

een oor(aanzet) voorkomt.

Versiering

Negen scherven ofwel zo’n 12% van deze categorie is op de een of andere wijze 

versierd. Twee scherven hebben decoratie tegen de buitenkant van de rand. Verder 

hebben vier scherven op de overgang van hals naar schouder streepbandversiering. Bij 

twee wandscherven is groeflijndecoratie waargenomen, terwijl één fragment over het 

gehele oppervlak indrukken draagt die mogelijk van nagels stammen. 

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

De verschraling, zo kan algemeen gesteld worden, bestaat uit chamotte, organisch 

materiaal en zand. Daarbij overweegt de eerste categorie. Besmeten aardewerk is niet 

binnen de assemblage aanwezig. 

De wanddikte varieert van 6 t/m 11 mm.

Datering

Op grond van de verschraling, het voorkomen van oren en indrukken tegen de rand 

lijdt het geen twijfel dat het complex tot de periode de late ijzertijd-Romeinse Tijd 

behoort. Het percentage versierd aardewerk en de vlakdekkende wandversiering 

wijzen daarbij in de richting van de eerstgenoemde periode (zie eerder). Omdat geen 

van de overige scherven exclusief voor de Romeinse tijd is, is het complex in zijn geheel 

wellicht van late ijzertijd-ouderdom. Het ontbreken van gedraaid Romeins aardewerk 

onder het vondstmateriaal voedt verder deze gedachte. Mocht er toch een Romeinse 

component zijn, dan dateert deze waarschijnlijk uit het begin van de Romeinse tijd. 

Het ontbreken van Romeins gedraaid keramiek, het gering aandeel van organisch 

verschraling en de streepbandversiering geven dit aan. Over deze versiering merkt 

De Bruin op dat de jongste voorbeelden aan het einde van de 1e eeuw n.Chr. gemaakt 

werden.140

Site Y6
Hier zijn 219 aardewerkfragmenten verzameld. Zij bestaan uit 76 stukjes gruis en 143 

scherven. Er zijn geen aanwijzingen dat de scherven van andersoortige keramische 

objecten dan vaatwerk afkomstig zijn.

Morfologie 

Er zijn geen bijzonderheden te melden, behoudens dat onder de vondsten 

vermoedelijk een fragment van een eenledige kom (wanddikte 9 mm; verschraling niet 

goed zichtbaar; spitse rand) aanwezig is.

140  De Bruin 2006, 372.
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Versiering

Bij vier fragmenten is de buitenkant van de rand versierd. Een van deze fragmenten 

draagt bovendien een horizontale rij vingertopindrukken op de overgang van hals 

naar schouder. Op een exemplaar prijken verder op de wand een horizontale rij 

nagelindrukken, waaronder elkaar kruisende groeflijnen zijn ingekrast.

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Vooral chamotte heeft als magering gediend, soms mogelijk tezamen met organisch 

materiaal en zand. Geen van de scherven bezit en besmeten oppervlak. De wanddikte 

varieert van 6 t/m 12 mm. 

Datering

Het lijdt geen twijfel dat de aardewerkverzameling aan de late ijzertijd en/of de 

Romeinse tijd moet worden toegewezen. Daarvoor spreken de versiering tegen de 

rand en de decoratie met groeflijnen. Een aanvullend argument is de verschaling 

met chamotte. Vermeldenswaardig is tot slot, dat op Y6 geen vondsten van gedraaid 

Romeins aardewerk gedaan zijn.

Site Y7
In put 198 zijn archeologische resten blootgelegd die aanleiding zijn site Y7 te 

onderscheiden. De keramische vondsten omvatten 57 voorwerpen. Daarvan zijn 23 als 

gruis bestempeld en 33 als scherven. Daarnaast is er een zogenoemde speelschijf, die 

vervaardigd is uit een scherf.

Morfologie 

Er zijn in elk geval fragmenten van twee korthalzige potten met een S-vormig profiel 

gevonden. Een daarvan heeft streepbandversiering (fig. 8.4: v.1388). De andere draagt 

indrukken op de buitenkant van de rand.

Versiering

In aanvulling op het bovenstaande kan vermeld worden dat er vermoedelijk nog 

een scherf met streepbandversiering aanwezig is (fig. 8.3: v.1389). Bovendien is een 

wandscherf met kamstreekversiering aangetroffen.

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Ter verschraling van het aardewerk zijn chamotte, organisch materiaal en/of zand 

toegevoegd, soms in combinatie. Besmeten aardewerk komt onder de assemblage niet 

voor. De scherven hebben een wanddikte die varieert van 6 t/m 12 mm.

Datering

Het vormenrepertoire, de decoratie (in het bijzonder de streepbandversiering en de 

indrukken tegen de rand) alsmede het baksel wijzen eenduidig in de richting van de 

tijdsspanne late ijzertijd-Romeinse tijd. Waar precies binnen deze periode de vondsten 

gepositioneerd moeten worden, is moeilijk te zeggen. Het speelschijfje biedt in dezen 

geen uitsluitsel. Tegenhangers zijn zowel uit de late ijzertijd als de Romeinse tijd 

bekend. 

Site Y8
In totaal zijn 318 keramische vondsten gedaan. Het betreft behalve 88 brokjes gruis 230 

scherven, die, zo is de indruk, alle bestempeld moeten worden als potfragmenten.
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Morfologie 

Herkend zijn fragmenten van een eenledige schaal met op de buitenzijde kamstreek-

versiering en een drieledige pot met een golfrand. Daarnaast zijn onversierde delen 

van twee tot vier drieledige potten aanwezig. 

Versiering

Her percentage versierd aardewerk ligt in verhouding hoog: ca. 21 tot 22%. Behalve 

de zojuist genoemde decoraties is versiering op verscheidene andere scherven 

geconstateerd. Het betreft 37x groeflijn- en kamstreekversiering (fig. 8.3: v.1401a en c), 

2x indrukken van een holle stempel (waarbij 1x tezamen met dellen; fig. 8.3: v.1401b), 

4x indrukken tegen de rand, 1x indrukken op de rand, 2x streepbandversiering (fig. 8.2: 

v.1388) en 1x vingertopversiering op de wand. Eén randscherf heeft mogelijk sporen 

van beschildering aan de buitenzijde

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Voor de verschraling van het aardewerk zijn chamotte, organisch materiaal en 

zand gebruikt. Wat de oppervlakteafwerking betreft, er is één besmeten scherf. De 

wanddikte heeft een ruime variatiebreedte: 6 t/m 14 mm. 

Datering

Reeds bij een eerste aanblik is zonneklaar dat de assemblage ergens thuishoort in de 

tijdsspanne late ijzertijd-Romeinse tijd. De randversiering (tegen de rand alsmede 

een golfrand) als ook de scherven met streepbandversiering bijvoorbeeld maken dit 

duidelijk. Het hoge percentage versierd aardewerk maakt een scherpere positionering 

in tijd mogelijk. Zoals reeds gememoreerd wijst dit kenmerk op de late ijzertijd. 

Daar komt bij dat het aandeel van aardewerk met organische magering de 5% niet 

overstijgt. Eerder is reeds opgemerkt dat binnen het handgevormde Romeinse 

aardewerk dit soort verschaling overweegt. Circumstantial evidence, ten slotte, is de 

afwezigheid van gedraaid Romeins keramiek. De enige uitbijter in het gezelschap is de 

scherf met vingertopindrukken op de rand, die wellicht ouder is. Gebruikelijk voor de 

late ijzertijd is, zoals gezegd, dat de indrukken tegen de rand zijn geplaatst. 

Site Y9
Site Y9 is onderscheiden op basis van een concentratie archeologische relicten in 

proefsleuf 183, waaronder ruim 287 fragmenten handgevormd aardewerk. Ongeveer 

7% daarvan is gruis (N= 20). De rest bestaat uit scherven, die naar alle waarschijnlijk-

heid telkens van potten afkomstig zijn.

Morfologie 

Voor zover profielen van potten te herkennen zijn, betreft het telkens drieledig 

vaatwerk. De meest opvallende vertegenwoordiger is een geoorde pot met een 

korte hals. Van de randen moet in het bijzonder een gefacetteerd exemplaar worden 

genoemd. 

Versiering

De volgende scherven zijn verzameld: acht scherven met (vingertop)indrukken tegen 

de buitenkant van de rand, 68 wandscherven met groeflijnen, drie wandscherven met 

vlakdekkende vingertopindrukken, een scherf met reliëfversiering
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Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

De verschraling bestaat uit een (combinatie) van de volgende drie componenten: 

chamotte, organisch materiaal en zand. Daarbij ligt de nadruk op het eerstgenoemde 

verschralingsmiddel. Twee wandscherven hebben een besmeten buitenoppervlak 

ofwel minder dan 1% van de het totale aantal scherven. De wanddikte kent een ruime 

spreiding van 5 t/m 12 mm.

Datering

De morfologische samenstelling, de versiering alsmede het baksel geven aan dat 

het ensemble thuishoort in het traject late ijzertijd-Romeinse tijd. De gefacetteerde 

rand is daarbij indicatief voor de laatste periode. Hiermee in lijn is de vondst van 

twee scherven van gedraaid Romeins aardewerk op de site. Daarmee is echter niet 

gezegd dat de totale assemblage Romeins is. Met ca. 30% heeft versierd aardewerk 

een aanzienlijk aandeel onder het aardewerk. Vergelijkbare waarden vindt men 

binnen complexen uit de late ijzertijd en niet bij die uit de Romeinse Tijd. Ook het 

voorkomen van wandscherven met een vlakdekkende vingertopversiering duidt op de 

eerstgenoemde periode.

Site Y 11
In de proefsleuven 250, 291 en 293 zijn in totaal 726 stuks aardewerk aangetroffen. 

Buiten 128 brokjes gruis, bestaan zij uit 67 randen, 475 wandscherven, 49 

bodemscherven, drie speelschijfjes, drie weefgewichten en een mogelijke lomer.

Morfologie 

De potprofielen die herkend zijn, zijn telkens drieledig. De drie weefgewichten 

getuigen beide van recycling. Het ene exemplaar was oorspronkelijk driehoekig 

met doorboringen op de hoeken. Na beschadiging van twee hoekpunten is een 

centraal gat aangebracht (fig. 8.4: v.1507). Bij het andere exemplaar is eveneens 

duidelijk dat deze oorspronkelijk groter was (fig. 8.4: v.1540). Opmerkelijk zijn verder 

twee bodemscherven met een gat. Mogelijk hangt dit samen met de productie van 

zuivelproducten, in het bijzonder kaas.

Versiering

Ruim 40% van de scherven is versierd. Daaronder domineert groeflijn-/kamstreekver-

siering (ca. driekwart van de versierde scherven). 32 fragmenten hebben indrukken 

tegen de rand. Verder is een golfrand aanwezig. Tweemaal is streepbandversiering 

waargenomen. Twaalf wandfragmenten zijn vlakdekkend met nagel- of vingertop-

indrukken versierd (1x -versiering). Vier fragmenten zijn bij de voet versierd. Eén 

fragment, ten slotte, is mogelijk beschilderd.

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Als verschralingsmiddelen zijn chamotte, organisch materiaal en zand gebruikt. Ca. 2% 

van het aardewerk is besmeten (n=10). De wanddikte loopt uiteen van 6-15 mm.

Datering

De assemblage moet dateren uit de periode late ijzertijd-Romeinse tijd. Daarop 

duiden de potprofielen (drieledig, korthalzig), het baksel alsmede de versiering (o.a. 

indrukken tegen de rand en een golfrand). Het hoge percentage versierd aardewerk is 

daarbij eerder typerend voor het einde van de ijzertijd. Dit idee wordt versterkt door 

de aanwezigheid van verscheidene wandscherven met vlakdekkende indrukken. Een 

deel van de vondsten zal mogelijk van Romeinse ouderdom zijn, aangezien van de 

vindplaats tevens twee scherven van gedraaid Romeins vaatwerk stammen
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8.4.7 Vindplaats 6

Losse vondsten
Nabij de vindplaatsen Y1 en Y2, 27 stuks handgemaakt aardewerk verzameld. Zij vallen 

uiteen in 16 stuks gruis en 11 scherven (alle waarschijnlijk van vaatwerk). Algemeen 

gesteld dateren de intrinsieke eigenschappen het aardewerkcomplex in de periode 

ijzertijd-Romeinse tijd. Gezien de verschraling (vooral chamotte) zal de datering op 

zijn vroegst midden-ijzertijd zijn. De met organisch materiaal gemagerde scherven uit 

proefsleuf 361 zijn vermoedelijk van Romeinse datum. 

Site Y1
Aan handgevormd aardewerk leverde de locatie twee stuks gruis, één randscherf en 

één wandscherf op. De twee scherven zijn onbesmeten en met chamotte verschraald. 

Het randfragment heeft indrukken juist onder de rand. Te oordelen naar de intrinsieke 

kenmerken dateert de collectie aardewerk uit de late ijzertijd of de Romeinse tijd (zie 

boven). Overigens is gedraaid Romeins aardewerk ter plekke niet aangetroffen.

Site Y2
In totaal zijn op deze locatie 212 keramische vondsten gedaan. Daaronder bevinden zich 

58 stuks die als gruis zijn geclassificeerd. Eén fragment is bestempeld als huttenleem. 

Het overige aardewerk omvat zeven bodem-, 25 rand- en 120 wandscherven, alsmede 

een compleet potje.

Morfologie 

Het complete potje heeft een drieledige opbouw (fig. 8.4: v.1710). Verder zijn ten minste 

vier exemplaren van potten met een S-vormig profiel herkend. 

Versiering

Ongeveer een kwart van de scherven draagt versiering. Tot de meest sprekende en 

informatieve daarvan behoort een deel van een pot met een S-vormig profiel. Op de 

buitenkant van de rand prijken vingertopindrukken, terwijl de wand met groeflijnen 

gedecoreerd is (fig. 8.4: v.1681). Vier randfragmenten hebben tegen de rand indrukken 

(fig. 8.4: v.1688). Bij de overige scherven is de wand versierd. Het gaat om kam-

streekversiering (3x; fig. 8.3: v.1681), groeflijnversiering (18x; fig. 8.3: v.1689a, d-f) en 

(vingertop)indrukken (5x, waarvan 4x vlakdekkend; fig. 8.3: v.1689b en c). 

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Gebruikt zijn chamotte, organisch materiaal en zand. Voorbeelden van besmeten 

aardewerk zijn binnen de assemblage niet voorhanden. De wanddikten lopen uiteen van 

7 - 13 mm.

Datering

Het aardewerkcomplex zou in zijn geheel, gezien de algehele profielvormen, het baksel 

en de versiering, in de periode late ijzertijd niet misstaan. Tegen een jongere datering 

spreekt het relatief hoge percentage versierd aardewerk.141 Ook de wandscherven 

met vlakdekkende vingertopindrukken zijn in dit verband relevant. In tegenstelling 

tot de late ijzertijd142 zijn voorbeelden uit de Romeinse tijd (zo goed als) onbekend.143 

141  De Bruin (2006, 371) vermeldt dat versierd Romeins handgevormd aardewerk schaars is.
142  Van Heeringen 1992.
143  Zie bijvoorbeeld Bloemers 1978; Van der Linden 2009; vgl. Van Heeringen, in: Raemaekers & 

Van Heeringen 2006, 33-34.
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Toch blijft het mogelijk dat een deel van het handgevormde aardewerk van site Y2 van 

Romeinse ouderdom is. Er komen bijvoorbeeld wat organisch gemagerde scherven 

voor, en uit een aanpalende proefsleuf (nr. 364) werd een fragment van gladwandige 

waar uit die periode verzameld.

8.4.8 Vindplaats 7

Losse vondsten
Op een concentratie ter plaatse van site W4 na, lijkt het bij het handgemaakt aardewerk 

van deze vindplaats bijna allemaal om 'losse' vondsten en 'opspit' te gaan. In totaal 

betreft het 60 aardewerkfragmenten, waarvan meer dan de helft (n=32) als gruis is 

beschouwd. Het merendeel is gemagerd met chamotte en/of zand en dateert uit de 

ijzertijd. Noemenswaardig is een wandscherf met kwartsgruisverschraling (wanddikte 

8 mm) uit proefsleuf 26. De minerale magering duidt op een late bronstijd- of vroege 

ijzertijd-ouderdom. Verder is tussen het Romeinse importaardewerk, dat tezamen met 

de plaggen voor het weglichaam van elders is aangevoerd, een scherf zachtgebakken, 

organisch gemagerd aardewerk aangetroffen dat vermoedelijk afkomstig is van 

zoutkeramiek uit de Romeinse tijd. 

Site W4
Op deze locatie zijn enkele parallelle greppels aangetroffen die zeer rijk zijn 

aan Romeins importmateriaal. In een nabijgelegen vondstlaag zijn naast meer 

importmateriaal ook een twintigtal handgemaakte aardewerkfragmenten aangetroffen: 

veertien brokjes gruis, twee rand- en vier wandscherven.

Morfologie 

Een randscherf behoort toe aan een eenledige kom (chamotte- en zand(?)verschraling; 

wanddikte: 7 mm). De andere randscherf is van een pot met inkervingen op de rand 

(type Bloemers IVA1.1.1a; verschraling: chamotte en zand?). Geen van de andere 

scherven geeft relevante informatie over vormaspecten prijs.

Versiering

Het materiaal is zonder uitzondering onversierd.

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Als verschraling komt chamotte en zand (2x) en organisch materiaal (1x) voor. De 

organisch gemagerde scherf kenmerkt zich door een rode buitenzijde. 

Datering

Twee scherven zijn scherp te dateren in de Romeinse tijd, de scherf van het 

aardewerktype Bloemers IVA1.1.1a en de organisch gemagerde scherf met een rode 

buitenzijde. De overige scherven zijn niet nader te dateren dan ijzertijd of Romeinse tijd.

8.4.9 Vindplaats 8

Losse vondsten
Tot de 'losse' vondsten van deze vindplaats behoort een handvol aardewerkfragmenten. 

Vanuit chronologisch perspectief is de vondst in proefsleuf 27 van enkele fragmenten 

van een zoutgoot interessant. Dergelijke vormen dateren uit de vroege ijzertijd en het 

begin van de midden-ijzertijd en zijn gebruikt voor de winning van zout.144 

144  Van den Broeke 1987, 37 en afb. 8. Er zijn geen voorbeelden bekend uit de beginfase van de 
vroege ijzertijd. Het merendeel van de zoutgootjes dateert uit de tweede helft van de vroege 
ijzertijd.
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Site W15
De tweede interessante groep betreft een 25tal scherven handgemaakt aardewerk 

uit een vegetatiehorizont in put 141. De vegetatiehorizont wordt doorsneden door 

greppels van vindplaats Z5. Het aardewerk kan op grond van het baksel (organische 

magering en rode deklaag aan buitenzijde) als Romeins worden gedateerd.

Site W10
In proefsleuf 28 is een kleine concentratie archeologische resten aan het licht 

gekomen, op grond waarvan site W10 is gedefinieerd. Aan handgevormd aardewerk 

zijn acht stukjes gruis, drie randscherven en elf wandscherven aangetroffen.

Morfologie 

Geen van de scherven geeft relevante informatie over vormaspecten prijs.

Versiering

Het materiaal is zonder uitzondering onversierd.

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Als verschraling is telkens chamotte, of anders gezegd potgruis, aan de klei 

toegevoegd. Geen van de scherven is besmeten. De wanddikte loopt uiteen van 6 tot 

en met 9 mm.

Datering

Van site W10 zijn drie scherven van gedraaid aardewerk (2x gladwandig en 1x 

ruwwandig) alsmede een fragment van een tegula uit de Romeinse tijd afkomstig.145 

De vraag rijst of het handgevormde aardewerk tot dezelfde periode behoort dan wel 

ouder is. Bij ontstentenis van diagnostische vormkenmerken, een karakteristieke 

wanddikte en versiering het antwoord gezocht moet worden in de wijze van 

verschraling.

Over het algemeen is handgevormd aardewerk tijdens de Romeinse tijd in Nederland 

verschraald met organisch (lees: plantaardig) materiaal.146 Zo heeft 99% van 

gedetermineerde keramische vondsten afkomstig van het nederzettingscomplex te 

Den Haag-Hoge Veld (ca. 70-250 n.Chr.) deze verschraling.147 

Chamotte komt echter ook voor in de Romeinse tijd, getuige vondsten van Rijswijk-De 

Bult, met dien verstande dat het naast organisch materiaal als verschralingsmateriaal 

optreedt.148 Het betreft overigens ook in dit geval keramiek uit een nederzettingscon-

text. Daarbij ving de bewoning kort voor of na het begin van christelijke jaartelling aan, 

terwijl de nederzetting in de tweede helft van de 3e eeuw n.Chr. werd opgegeven.149 

Vindplaatsen met uitsluitend chamotteverschraald handgevormd aardewerk uit de 

Romeinse tijd in het West-Nederlande kustgebied zijn de auteur echter onbekend. Een 

oudere datering van de bewuste scherven is derhalve een reeële mogelijkheid. Daarbij 

moet in het bijzonder aan de ijzertijd worden gedacht, gezien het baksel. 

145  Zie de bijdrage van De Bruin elders in dit rapport.
146  De Bruin 2006; Van der Linden 2009, 241; beide met verdere verwijzingen.
147  Ibidem.
148  Bloemers 1978, 345 e.v. Helaas valt uit deze publicatie niet op te maken wat het precieze 

aandeel van de verschillende soorten magering is.
149  Bloemers 1978; 1979. Zie met betrekking tot de start van de bewoning speciaal Bloemers 

1979, 8 en 31: noot 2. Eerder meende voornoemde (Bloemers 1978, 37, 45) in zijn proefschrift 
dat de bewoning later begon, namelijk rond 30-40 n.Chr. 
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Magering met chamotte is goed bekend uit de midden- en late ijzertijd. Zoals uit tabel 

8.1 blijkt, ligt het plangebied Nieuw Valkenburg in het uiterste zuiden van het ver-

spreidingsgebied van de aardewerkstijlgroepen Santpoort I en II uit respectievelijk de 

midden- en late ijzertijd. Beide worden in meerdere of mindere mate gekenmerkt door 

een verschraling met chamotte.150 Ter verdere vergelijking, ook binnen de Rotterdam-

aardewerkstijlgroep, waarvan het verspreidingsgebied mogelijk de Valkenburg-regio 

omvat, werd zulk materiaal gebruikt naast kleine hoeveelheden witte (gang)kwarts.151 

Verder is het zinvol even stil te staan bij de Broekpolder I en II-groepen, omdat Van 

Heeringen de noordgrens van hun verspreidingsgebied even ten zuiden van Valkenburg 

situeert. De eerste groep is zo goed als uitsluitend gemagerd met chamotte; een klein 

aandeel van het vaatwerk kent tevens organische verschraling.152 Aan het einde van 

de ijzertijd, ofwel in het jongste stadium van de Broekpolder II-groep, is organisch 

materiaal als verschralingsmiddel algemeen.153 Tot slot zij opgemerkt dat aan keramiek 

van de Haamstede-aardewerkstijlgroep (begin van de midden-ijzertijd), waarvan de 

meest noordelijke verspreiding kort onder Valkenburg eindigt, in de regel chamotte is 

toegevoegd.154 

De conclusie is dat het handgevormde aardewerk niet per se gelijktijdig hoeft te 

zijn met het Romeinse aardewerk. Te meer daar gesloten associaties in de vorm van 

vondsten uit afkomstig uit hetzelfde grondspoor ontbreken. Gegeven de chamotte-

verschraling is er een gerede kans op een ijzertijd-ouderdom. Vooral de midden- en/of 

late ijzertijd komen daarbij in aanmerking. Een oudere dan wel jongere datering is niet 

volledig uit te sluiten, zeker gezien het geringe aantal scherven. Maar een toewijzing 

van de aardewerkfragmenten aan de Romeinse tijd dan wel de late bronstijd /vroege 

ijzertijd ligt, gelet op hun verschraling, niet voor de hand. Binnen deze perioden is 

organische verschraling respectievelijk minerale magering algemeen dan wel sterk ver-

tegenwoordigd. Overigens is de precieze betekenis van de vondsten moeilijk te geven.

Site W15
Ter hoogte van vindplaats Z5 is in de dekafzettingen een vegetatiehorizont aanwezig 

met 25 scherven handgemaakt aardewerk die op grond van het baksel in de Romeinse 

tijd zijn geplaatst.

8.4.10 Vindplaats 9

De vindplaats W12 is aangesneden met de proefsleuven 324 en 10002. Slechts een 

handjevol keramische vondsten zijn gedaan. De handgevormde component bestaat uit 

vier stukjes gruis, een randscherf en twee wandscherven.

Morfologie 

Een randscherf behoort toe aan een drieledige korthalzige pot (wanddikte 5 mm; cha-

motteverschraling). Andere relevante morfologische informatie biedt het complex niet.

Versiering

Een wandscherf heeft vingertopversiering (vlakdekkend?).

150  Van Heeringen 1992, 201(285) vermeldt dat het aardewerk van de Santpoort I-groep ver-
schraald is met chamotte en schelp, waarbij in de loop van de tijd het aandeel van de tweede 
categorie terugliep. Het aardewerk van de Santpoort II-groep is uitsluitend met chamotte 
gemagerd (ibidem, 204 (288)).

151  Ibidem, 197 (281).
152  Ibidem, 200 (284).
153  Ibidem, 204 (288).
154  Ibidem, 198 (282).
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Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

De drie scherven zijn telkens meet chamotte verschraald, met in één geval als 

supplement (vermoedelijk) zand. Geen van de scherven is besmeten. De (gemiddelde) 

wanddikte is 5 mm, 10 mm en 12 mm.

Datering

De intrinsieke eigenschappen van de scherven wijzen op een datering in de tweede 

helft van de ijzertijd of Romeinse tijd. Twee van de drie handgevormde scherven (het 

fragment van de drieledige pot en het 12 mm dikke wandfragment) zijn in de vulling 

van een spitsgracht (spoornr. 3) geassocieerd met een stuk wrijfschaal van het type 

Brunsting 36. Dit type heeft binnen de Romeinse tijd een relatief lange looptijd: 

van ca. 40 tot 260 n.Chr. Daarnaast zijn van de vindplaats verscheidene andere 

Romeinse scherven zonder nadere datering afkomstig, zodat een datering van het 

handgevormde vaatwerk in de Romeinse tijd zeker mogelijk is, hoewel het natuurlijk 

ook om oudere intrusie kan gaan.

8.4.11 Vindplaats 11

Hier is een geringe concentratie vondstmateriaal aangetroffen. Daaronder bevinden 

zich 88 stuks handgevormd aardewerk, waarvan 63 brokjes gruis, drie bodemscherven, 

één randscherf en 20 wandscherven. De meest opvallende ontdekking, tot slot, is een 

compleet potje.

Morfologie 

Een afgeronde rand daargelaten geeft de assemblage geen bijzonderheden over 

vormkenmerken prijs. Het complete potje heeft een S-vormig profiel en een korte 

hals. Er is een oor aanwezig, dat evenwel opvallenderwijs niet open is. Vanwege de 

asymmetrische mond gaat het om een misbaksel.

Versiering

De randscherf draagt een indruk tegen de rand.

Verschraling, oppervlakteafwerking en wanddikte

Als verschralingmiddelen zijn chamotte, kwartsgruis, organisch materiaal en zand 

gebruikt. Behalve het complete potje is besmeten aardewerk gevonden. De wanddikte 

loopt uiteen van 7 t/m 11 mm.

Datering

Een eerste blik op de assemblage maakt duidelijk dat het aardewerk van late 

ijzertijd- of Romeinse signatuur is. De versierde randscherf, het complete potje 

alsmede de verschraling geven dit aan. Hoewel de collectie gering van omvang is, 

wijst het ontbreken van wandversiering mogelijk op de Romeinse tijd, te meer daar 

ter plekke verscheidene scherven gedraaid Romeins aardewerk zijn verzameld.155 De 

chronologisch meest significante scherf is een fragment van een terra sigillata-bord van 

het type Dragendorff 31. Dit type was courant tussen ca. 120-325 n.Chr. Wellicht vormt 

een scherf met zowel chamotte- als kwartsgruis een uitzondering op de regel. Minerale 

verschraling is, zoals gememoreerd, een karakteristiek voor oudere perioden.

155  De Bruin, zie hoofdstuk 9. §9.4.3.



Handgevormde aardewerk   227

8.5 Conclusie

Bij het proefsleuvenonderzoek het kerngebied zijn 6135 fragmenten handgemaakt 

aardewerk aangetroffen. Hiervan is 63% als scherf beschreven (n=3859). Het overige 

aardewerk is als gruis beschouwd (n=2276). Het scherfmateriaal was over het algemeen 

goed geconserveerd, een beperkt aantal scherven (n=86) vertoonde sporen van 

verwering.

Bij de vervaardiging van het aardewerk werd klei gebruikt dat gemagerd is met 

chamotte, steengruis (kwarts, graniet/gneis) en zand, al dan niet in combinatie met 

elkaar. Enkele scherven kennen een magering van schelpgruis. Over het algemeen is 

maar weinig aardewerk voorzien van versieringen (ca. 8%) of een besmeten wand (3%).

Over de functie van het aardewerk is te zeggen dat het hoofdzakelijk om vaatwerk 

gaat, dat onder andere is gebruikt als kookpot. Bijna 300 potscherven met aankoeksel 

zijn hiervan de getuigen.

Drie bijzondere aardewerkvormen geven inzicht in de bestaanseconomie en 

uitwisseling. Allereerst enkele fragmenten van een zogenaamd zoutgootje uit de 

vroege of begin van de midden-ijzertijd. Zoutgootjes zijn kleine half-cylindriche 

'containers' met een poreus baksel waarin zout verpakt werd. Dat inpakken vond plaats 

op de zoutwinningsplaats aan de Noordzeekust.156 Ons zoutgootje is mogelijk een 

bewijs voor handel in zout met meer aan de kust gelegen nederzettingen waar het 

zout werd gewonnen. Het is ook niet uitgesloten dat de bewoners van het onderzoeks-

gebied zelf zich bezig hielden met zoutwinning. 

Een tweede interessante aardewerkvorm betreft de weefgewichten. Er zijn 

(fragmenten van) vijf exemplaren aangetroffen met elk een of meer doorboorde gaten 

waarmee de draden op het weefgetouw strak gehouden werden. De weefgewichten 

zijn aangetroffen binnen complexen die in de midden- en late ijzertijd en mogelijk 

ook de Romeinse tijd thuishoren. Een laatste opmerkelijk vondst zijn twee 

bodemscherven met een gat. Mogelijk gaat het om aardewerk dat voor de productie 

van zuivelproducten is gebruikt, in het bijzonder kaas. Ook deze objecten dateren uit 

de late ijzertijd of Romeinse tijd. 

In het oosten en noorden van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de vindplaatsen 

7 en 8 die te relateren zijn aan de Romeinse limes-zone, komt vrijwel uitsluitend 

een dunne strooiing van handgemaakt aardewerk voor. Het aardewerk dateert uit 

de late bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse tijd. Het aardewerk is te interpreteren 

als 'zwerfvuil' en is niet te koppelen aan ter plaatse aanwezige gelijktijdige 

bewoningssporen. Er zijn drie grotere aardewerkconcentraties aanwezig (vindplaatsen 

7 [site W4], 8 [site W10] en 11) waarvan de precieze achtergrond onduidelijk is.

 

Het meeste handgemaakte aardewerk is afkomstig van de vindplaatsen 1, 2, 4 en 5. 

Hier zijn nederzettingsterreinen en agrarische zones van lokale groepen aanwezig. De 

diagnostische kenmerken van het aardewerk wijzen op een grote tijdsdiepte, namelijk 

van de late bronstijd tot en met de Romeinse tijd. 

Uit de late bronstijd en vroege ijzertijd dateert het schervenmateriaal met minerale 

verschraling in de vorm van gebroken kwarts en gneis of graniet. Eveneens bekend 

uit de context van de late bronstijd en vroege ijzertijd in West-Nederland zijn de 

randscherven met vingertopindrukken op de rand en de naar binnen afgeschuinde 

rand, alsmede de buikscherf waarop een horizontale rij vingertopindrukken is te zien. 

Vaak is het vroegste scherfmateriaal niet scherper dan de tijdspanne late bronstijd 

- vroege ijzertijd te dateren. Alleen bij vindplaats 2 (site X18) is dit wel mogelijk. Dit 

aardewerkcomplex is hoofdzakelijk tot de late bronstijd te rekenen. Daarop wijzen 

156  Van den Broeke 2005.
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het overwegend voorkomen van relatief dunwandig vaatwerk in combinatie met 

het relatief groot aandeel versierd aardewerk (o.a. Kalenderberg-versiering) en het 

ontbreken van besmeten aardewerk.

Een beperkt aantal scherven is toe te wijzen aan de midden-ijzertijd. Indicatief is het 

gebruik van schelpverschraling, in het geval van site Y3 in combinatie met scherp 

geknikte profielen en vingertopindrukken (fig. 8.6).

Het overgrote deel van het diagnostische aardewerk hoort thuis in de late ijzertijd 

en/of Romeinse tijd. Kenmerkend zijn de drieledige potvormen met korte hals, ver-

sieringsvormen van kamstreek, groeflijn en streepband, alsmede vlakdekkende 

versieringen van vingertopindrukken. Typisch voor genoemde periode zijn tevens 

randen met vingertopindrukken aan de buitenzijde en zogenaamde 'golfranden' . 

Bij veel sites en vindplaatsen is het aardewerk niet nader te preciseren dan late ijzertijd 

en/of Romeinse tijd. Daar waar dit wel het geval is, blijken de aardewerkcomplexen 

vrijwel steeds in de late ijzertijd thuis te horen op grond van een hoog aandeel aan 

versieringen, in combinatie met het nagenoeg ontbreken van organische magering 

(sites X17, X21, Y2, Y3, Y4 en Y8). Twee complexen leveren handgemaakte aardewerk 

op dat (mogelijk) in de Romeinse tijd kan worden gedateerd: de gefacetteerde rand 

van X9 en het, weliswaar bescheiden aardewerkcomplex van vindplaats 3 (site X22) 

dat uitsluitend organische magering kent. Een ander aanwijzing dat het tussen het 

handgemaakte aardewerk ook exemplaren van Romeinse ouderdom aanwezig zijn, 

vormen de scherven van Romeins gedraaid aardewerk dat op een aantal locaties in 

associatie met het handgemaakte aardewerk is aangetroffen. 

Mocht er inderdaad een Romeinse component binnen het handgemaakte aardewerk 

aanwezig zijn, dan dateert deze hoogstwaarschijnlijk uit de vroeg-Romeinse tijd. 

Het geringe percentage gedraaid Romeins aardewerk wijst in die richting evenals de 

streepbandversieringen, waarvan de jongste vormen uit het einde van de 1e eeuw 

n.Chr. dateren.

Uit de verspreiding van het dateerbare handgemaakte materiaal kan in grote lijnen de 

ouderdom van de vindplaatsen van het kwelder- en westelijke deklandschap worden 

afgeleid. Het materiaal uit de late bronstijd en vroege ijzertijd komt alleen voor op de 

vindplaatsen van het kwelderlandschap (fig. 8.7). De ouderdom van de kwelder-vind-

plaats 1 loopt door tot in de late ijzertijd (fig. 8.8). Hoewel niet uit te sluiten is dat de 

bewoning tot in de Romeinse tijd doorloopt is dit vanwege het ontbreken van hiervoor 

kenmerkend materiaal niet waarschijnlijk. Het aardewerk lijkt overigens te wijzen op 

een hiaat in de kwelder-bewoning in grofweg de midden ijzertijd. Vindplaats 2 lijkt 

uitsluitend in de late bronstijd en vroege ijzertijd bewoond te zijn. Jonger materiaal 

is vermoedelijk gekoppeld aan het afdekkende dekpakket. Vindplaats 3 dateert 

vermoedelijk uit de late ijzertijd en Romeinse tijd. 

De vindplaatsen en sites van het westelijke deklandschap dateren grotendeels uit de 

late ijzertijd en (deels) het begin van de Romeinse tijd. Een locatie met midden-ijzer-

tijd-materiaal (Y3) suggereert dat de bewoning in deze zone reeds in de 5e of 4e eeuw 

v.Chr. aanving.



232	 nieuw valkenburg

Vpl. 1

Vpl. 7Vpl. 8

Vpl. 2

Vpl. 11

Vpl. 3

Vpl. 6

Vpl. 6

Vpl. 10
Vpl. 5

Vpl. 4

Vpl. 9

Vpl. 3

Vpl. 2

Aantal scherven

194 tot 309

76 tot 194

22 tot 76
5 tot 22
1 tot 5

88000

88000

89000

89000
46

40
00

46
40

00

46
50

00

46
50

00

46
60

00

46
60

00

N

250m0

Figuur 8.8 
Overzicht van de verspreiding van het 
handgemaakte aardewerk uit de late 
ijzertijd en Romeinse tijd.
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Aardewerk en keramisch bouwmateriaal uit de 
Romeinse tijd 

J. de Bruin (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

9.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek in het kerngebied zijn in totaal 1077 fragmenten aardewerk 

en keramisch bouwmateriaal uit de Romeinse tijd verzameld. Het vondstmateriaal 

is, nadat het veelal op de opgraving was gewassen, tijdens de uitwerking in Leiden 

gesplitst en ingevoerd in de computer. Vervolgens is het materiaal gedetermineerd (zie 

bijlage 4). Het aardewerk is over het algemeen niet gepast, op een paar uitzonderingen 

na. 

9.2 Algemene beschrijving aardewerk

Het proefsleuvenonderzoek in het kerngebied heeft 775 fragmenten Romeins 

aardewerk en 61 brokjes verbrande klei.157 Het aardewerk is overwegend 

goed geconserveerd. Dit valt af te leiden uit het feit dat slechts 6,5% van het 

importmateriaal te verweerd is om scherper gedetermineerd te worden dan 'Romeins 

(n=53). Verder valt op dat er relatief veel 'archeologisch' complete individuen aanwezig 

zijn. Beide constateringen mogen als duidelijke aanwijzingen worden gezien dat het 

Romeinse materiaal zich overwegend in primaire context bevindt en niet als 'zwerfvuil' 

is te interpreteren. 

Het herkenbare aardewerk is opgedeeld in een aantal groepen: terra sigillata (versierd 

en onversierd), Belgische waar (opgedeeld in terra nigra en kurkurnaardewerk), 

geverfd aardewerk, Pompejaans rode waar, gladwandig aardewerk, ruwwandig 

aardewerk, amforen, dolia, mortaria, Low Lands ware (opgedeeld in een reducerende 

en oxiderende variant), terra rubra en keramische objecten. In tabel 9.1 zijn de 

verhoudingen tussen de verschillende aardewerksoorten weergegeven. 

aardewerkgroep N %

Low Lands Ware 68 8,8

Dolia 5 0,6

Geverfd aardewerk 62 8,0

Gladwandig aardewerk 424 54,7

Amforen 27 3,5

Keramische objecten 3 0,4

Kurkurn-aardewerk 1 0,1

Mortaria 14 1,8

Pompejaans rode waar 1 0,1

Ruwwandig aardewerk 138 17,8

Terra nigra 6 0,8

Terra rubra 1 0,1

Terra sigillata 13 1,7

Verweerd, indet. 12 1,5

totaal 762 100

157  De brokjes verbrande klei zijn op grond van hun kleur tot het Romeinse aardewerk 
gerekend, maar zijn feitelijk niet te dateren. In het vervolg van dit hoofdstuk blijven ze buiten 
beschouwing.

9

Tabel 9.1 
Onderzoeksgebied Kerngebied. Overzicht van 
de aangetroffen aardewerkgroepen uit de 
Romeinse tijd.
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Hieronder wordt eerst van iedere aardewerkcategorie kort een algemene 

karakterisering gegeven. Vervolgens worden de vondsten per vindplaats behandeld. 

Terra sigillata
Terra sigillata is glanzend, rood tot roodachtig aardewerk. Het komt voor in zowel 

versierde als onversierde vormen. In het kerngebied zijn alleen onversierde scherven 

gevonden.

In totaal zijn dertien fragmenten van tien potindividuen aangetroffen. Van vijf 

individuen kon het type worden vastgesteld (tabel 9.2). 
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Figuur 9.1 
Overzicht van de verspreiding van Romeinse 
aardewerk met de grenzen van de vindplaat-
sen uit de ijzertijd en Romeinse tijd.
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N vorm type datering

1 kom Hofheim 9/ Ritterling 9 25-70

1 bord Dragendorff 18/31 115-140

1 bord Dragendorff 31 120-325

1 kom Dragendorff 27 25-120

1 kom Dragendorff 27 100-150

Er zijn twee onversierde typen gevonden in Zuid-Gallisch baksel. Het gaat om de 

komfragmenten van typen Ritterling 9 en de (vroege) Dragendorff 27. De regio 

Zuid-Gallië produceerde in de 1e en het begin van de 2e eeuw (tot ongeveer 120). 

De kom van het type Dragendorff 18/31 is gemaakt in een Oost-Gallisch atelier 

(fig. 9.2 : v613). Deze, archeologisch complete kom was voorzien van het stempel 

v.212

v.465

v.782

v.613

v.212

Figuur 9.2 
Selectie van het Romeins importaardewerk 
(schaal 1:2).

Tabel 9.2 
Aantallen, typen, dateringen van het 
terra sigillata aardewerk.
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CAPRASIVSFE. Dit betekent dat de kom is gemaakt door de pottenbakker Caprasius 

uit Chemery/Blickweiler in de periode 115-140. Op de bodem aan de buitenzijde 

bevindt zich een graffito: X X. Het tweede graffito werd aangetroffen op de onderzijde 

van de Ritterling 9-kom. Hier is 'VV' ingekrast. 

Belgische waar
De Belgische waar wordt in Nieuw Valkenburg voornamelijk vertegenwoordigd door 

zes scherven van terra nigra, een scherf van kurkurnaardewerk en een van (mogelijk) 

terra rubra. Geen van de fragmenten was typologisch nader te determineren. 

Geverfd aard ewerk
Dit aardewerk werd na het drogen en voor het bakken in een verfpapje gedompeld, 

waardoor het hele oppervlak met een verflaag bedekt werd. De verfpap is in feite 

een verdund mengsel van water, gefilterde klei en kleurstof. Aan de hand van 

deze methode werd vooral tafelwaar geproduceerd, waaronder bekers, borden en 

kommetjes en olielampjes. Het onderzoek in Nieuw Valkenburg heeft vooral bekers en 

borden opgeleverd.

In het kerngebied is het geverfde aardewerk vertegenwoordigd met 62 fragmenten, 

waarvan zes vervaardigd in techniek A en 56 in techniek B. Techniek A kenmerkt 

zich door het gebruik van witte aarde met een rode tot bruinrode verflaag. Deze 

techniek wordt vooral gebruikt tot het midden van de 2e eeuw, met uitzondering van 

bordvormen die tot het einde van de 2e eeuw doorlopen. Ook bij techniek B is gebruik 

gemaakt van witte aarde, alleen dan met bruine tot zwarte verf. Deze techniek komt 

voor vanaf het einde van de 1e eeuw. Aanvankelijk is de kleur van de verf betrekkelijk 

lichtgrijs (‘olijfgroen’), in de tweede helft van de 2e eeuw is het meestal bijna zwart. Dit 

laatste is vooral bij de bekers Niederbieber 32 het geval. Overigens geeft de oververte-

genwoordiging van techniek B een vertekend beeld; meer dan 40 fragmenten in deze 

verftechniek zijn afkomstig van de twee bekers van vondstnummers 782 en 797.

Van de 62 fragmenten konden er 58 gedetermineerd worden (tabel 9.3). Over het 

algemeen valt op dat er geen typisch 1e-eeuwse vormen voorkomen. De vroegst 

te dateren vorm is het bord Brunsting 17 dat in de 2e eeuw gedateerd kan worden. 

De overige vormen passen in de Niederbieber typologie en kunnen veelal vanaf het 

midden van de 2e eeuw gedateerd worden. 

N vorm type techniek datering

1 Bord Brunsting 17 A 100-200

1 Beker Niederbieber 32 B 140-260

2 Beker Niederbieber 32a (fig. 9.2: v784) B 140-260

1 Beker Niederbieber 32d B 140-260

Pompejaans rode waar
Onder deze groep wordt aardewerk gerekend dat voorzien is van een rode deklaag, 

die vermoedelijk op het aardewerk werd geschilderd. Er is een scherf van deze 

aardewerkgroep aangetroffen. Het betreft een bord van het type Niederbieber 53B 

met een rood, zandig baksel met een relatief dunne, rode verflaag. Niederbieber 

53B-borden met een dergelijk baksel kunnen vanaf 175 tot in de 3e eeuw gedateerd 

worden. 

Tabel 9.3 
Aantallen, typen, technieken en dateringen 
van het geverfde aardewerk.
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Gladwandig aardewerk
De grootste groep aardewerk (n=424) is het gladwandig aardewerk (tabel 9.4). Meestal 

is het uitgevoerd in wit en gelig, geglad baksel, maar er komen ook roze, oranje, 

beige en grijze baksels voor. Het determineerbare gladwandige aardewerk, hetgeen 

overigens slechts 8% van het totaal omvat, bestaat uit fragmenten van kruiken (met 

oren). Het gladwandige materiaal omvat typen uit zowel de 1e als 2e eeuw. Stuart type 

129 heeft een gebruiksperiode die vanaf de 1e eeuw tot in de 3e eeuw loopt.

N type datering

1 Stuart102 (fig. 9.2: v212a) 15-50

1 Stuart 105-108 (fig. 9.2: 212b) 25-70

1 Stuart 107 40-100

1 Stuart 110A 90-140

1 Stuart 129 75-260

Ruwwandig aardewerk
Onder het ruwwandig aardewerk worden baksels verstaan, die sterk met zand of 

kwartsbrokjes gemagerd zijn. Aangezien deze magering goed zichtbaar is heeft het 

aardewerk een veelal robuust uiterlijk en voelt het ruw aan, vandaar de benaming 

ruwwandig aardewerk. Het ruwwandige aardewerk komt veelvuldig voor in het 

kerngebied. De meeste fragmenten zijn afkomstig van kookpotten (tabel 9.5). 

Daarnaast komen kommen, kannen, een deksel en een kandelaar voor. De datering 

van het aardewerk beweegt zich tussen de 1e en de 3e eeuw. 

In Nieuw Valkenburg zijn 138 fragmenten aangetroffen. Hiervan waren er 63 te 

determineren. In onderstaande tabel 8.5 zijn de verschillende typen ruwwandig 

aardewerk te zien. De vroegste vormen uit grofweg het midden van de 1e eeuw zijn 

de kookpotten van het type Hofheim 87 en Vanvinckenroye 463 (fig. 9.2 v465), en 

de beker van type Hofheim 85. De 2e en 3e eeuw worden vertegenwoordigd door de 

kookpot Stuart 202 respectievelijkde kan Niederbieber 87. Het grootste deel van de 

overige typen kent een gebruik dat vanaf de 1e of 2e eeuw doorloopt tot in de 3e eeuw.

N vorm type datering

1 kookpot Vanvinckenroye 463 15-60

1 beker Hofheim 85 40-80

1 kookpot Hofheim 87 40-80

1 kookpot Hofheim 89 40-125

1 kookpot Stuart 201B 40-200

1 deksel Niederbieber 120A 40-260

1 kandelaar Stuart 151 40-260

2 kookpot Stuart 201A 40-260

1 kookpot Stuart 202 75-200

10 kookpot Niederbieber 89 140-260

1 kom Niederbieber 104 150-300

2 kan Niederbieber 97 200-300

Amforen
De amforen kunnen als volgt gedefinieerd worden: ‘Amforen zijn grote aardewerken 

containers, in de vorm van een grote ‘kruik’, waarin voedsel, zoals olijfolie, vissaus, 

wijn en vruchten, is getransporteerd en opgeslagen’. Onder de amforenscherven 

(n=27) domineren die van de Spaanse olijfolieamforen. Daarnaast zijn gladwandige en 

ruwwandige typen aangetroffen.

Tabel 9.4 
Aantallen individuen, typen en dateringen 
van het gladwandige aardewerk. 

Tabel 9.5 
Aantallen individuen, typen en dateringen van 
het ruwwandige aardewerk.
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Mortaria
In Nieuw Valkenburg zijn in totaal veertien fragmenten van mortaria of wrijfschalen 

gevonden. Acht fragmenten waren determineerbaar, en bleken afkomstig te zijn van 

wrijfschalen met een horizontale rand van het type Brunsting 36. Mortaria van dit type 

zijn de gehele Romeinse tijd vervaardigd. 

Dolia
Van deze voorraadvaten zijn vijf fragmenten aangetroffen, waarvan vijf toebehoren 

aan een dolium van het type Stuart 147. Dit type kan gedateerd worden tussen 40 en 

het midden van de 3e eeuw. 

Low Lands Ware158

Low Lands Ware komt voor in twee baksels, te weten een gereduceerde en een 

geoxideerde variant. Voorheen werden deze aardewerkgroepen blauwgrijs en rood 

aardewerk genoemd. Van de reducerende variant zijn in totaal 60 fragmenten 

verzameld, waarvan er 20 nader te determineren waren. Het baksel betreft een 

(blauw)grijze, reducerend gebakken aardewerksoort. De vormen bestaan uit grote 

voorraadpotten en een kom (tabel 9.6). Dominant zijn de grote potten van het type 

Holwerda 140-142. 

De oxiderende variant leverde in het kerngebied acht fragmenten op; geen ervan was 

nader te determineren. 

N type vorm datering

1 Holwerda 133 Kom 75-260

1 Holwerda 140 Voorraadpot 75-260

4 Holwerda 141 Voorraadpot 75-260

Keramische objecten
Er zijn drie fragmenten van keramische objecten gevonden (zie fig. 9.7). Het gaat 

om twee slingerkogels en een geschutskogel, objecten met een duidelijk militaire 

achtergrond. Een slingerkogel is compleet en relatief hard gebakken. De diameter is 

4,9 cm. De doorsnede van de (half-complete) geschutskogel bedroeg 9,2 cm (fig. 9.3). 

9.3 Keramisch bouwmateriaal uit de Romeinse tijd

In totaal zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek 241 fragmenten van Romeins 

keramisch bouwmateriaal geborgen (zie bijlage 9). Het herkenbare materiaal bestaat 

uit imbrices en tegulae. Voor bijna 70 procent (n=166) van het bouwmateriaal kon echter 

het type niet worden vastgesteld. Debet hieraan is de hoge fragmentatiegraad en 

sterke verwering (50% verweerd) van het bouwkeramiek. 

In 29 vondstnummers zijn 71 fragmenten van Romeinse tegulae aangetroffen. In twee 

gevallen was herkenbaar van welk deel het fragment was. Het betreft een fragment 

met een afgebroken flens en een fragment met uitsnede (beide in vondstnummer 796, 

zie bijlage) en een afgerond fragment met aanzet tot flens en uitsnede (vondstnummer 

480). 

In een geval is een stempel aangetroffen, namelijk een verweerd fragment met een 

deel van een ronde stempel met X (v.787). Vermoedelijk gaat het hier om het stempel 

158  De Clercq & Degryse 2008.

Tabel 9.6 
Aantallen, typen en dateringen van de Low 
Lands Ware, reducerende variant.

Figuur 9.3 
De halve geschutskogel (v.690) van site W1 op 
vindplaats 7 (schaal 1:2).
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(VEX) EXGERINF, oftewel Vexillatio Exercitus Germanici Inferioris. Dit stempel van de 

hulptroepen van het leger in Beneden-Germanië kan gedateerd worden vanaf 140 tot 

na het midden van de 3e eeuw. 

Er zijn twee fragmenten van imbrices aangetroffen, waarover verder geen 

bijzonderheden zijn te melden. 

9.4 Het Romeinse vondstmateriaal per vindplaats

In figuren 9.1 en 9.4 is de verspreiding van Romeins aardewerk respectievelijk 

keramische bouwmateriaal weergegeven. Duidelijk te zien is dat bijna al het materiaal 

zich concentreert in het oosten van het plangebied, in de vindplaatsen 7 en 8. Buiten 

de concentratie in het oosten komen verspreid wat plukjes Romeinse keramiek voor ter 

plaatse van de westelijke dekgeul (vindplaatsen 4 en 5) en het noordelijke en zuidelijke 

kweldergebied (vindplaatsen 1 en 3). In het centrale kweldergebied (vindplaats 2)

ontbreekt Romeinse keramiek vrijwel geheel.
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Figuur 9.4 
Overzicht van de verspreiding van het 
Romeinse keramische bouwmateriaal.
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9.4.1 Vindplaatsen 7 en 8

context AW KBM datering

vindplaats 7

W1 38 30 100-260

W2 21 46 125-260

W3 45 68 125-175

W4 143 5 40-70?

W9 1 9 75-260

Aanleg/opspit 82 15 75-260

Greppels 9 37

totaal 339 210

vindplaats 8

W5 213 - 40-50

W6 2 -

W10 9 1

W15 38 1 75-200

W16 34 5 75-260

aanleg/opspit 50 7 100-??

greppels 19 3

totaal 365 17

Vindplaats 7 heeft 549 stuk Romeins aardewerk en bouwmateriaal opgeleverd 

(tabel 9.7). Veel aardewerk is afkomstig van site W4. Het keramische bouwmateriaal 

concentreert zich vooral in het noord en westen van de vindplaats. Van vindplaats 

8 zijn 382 Romeinse vondsten afkomstig. Opvallend is de relatief grote hoeveelheid 

aardewerk op site W5 en het vrijwel ontbreken van bouwmateriaal.

Twee sites, W4 en W5, hebben een vroege datering. Alle overige sites dateren vanaf 

het eind van de 1e eeuw. De nadruk van het vondstmateriaal lijkt in de 2e eeuw te 

liggen. Hierop wijst het ontbreken van typisch 3e-eeuwse vondsten.

Site W1
Site W1 is een Romeinse weg. De vondsten uit de verschillende bij de weg horende 

elementen worden hieronder afzonderlijk besproken. Globaal kan het damlichaam 

waarop de weg is gelegen gedateerd worden vanaf 100. 

Tijdens de aanleg van de proefsleuf zijn in oeverafzettingen buiten het damlichaam 

twee fragmenten tegula, een wandscherf van een Spaanse olijfolieamfooren een 

randfragment van een voorraadpot in reducerende Low Lands Ware (type Holwerda 

141) gevonden. Deze voorraadpotten komen vanaf de periode rond 150 voor en 

dateren tot in de derde eeuw. 

Uit de geul buiten het damlichaam (zie fig. 7.54: s10024.6029) zijn vier fragmenten 

baksteen, waarvan er één tegula-fragment, afkomstig. Daarnaast zijn er zes scherven 

aangetroffen. Geen van deze scherven was nader te determineren dan Romeinse tijd. 

Opvallend zijn wel drie handgevormde scherven. Ze zijn zachtgebakken en kunnen dus 

afkomstig zijn van zoutkeramiek.159 

Het damlichaam bestaat uit elders gestoken plaggen. Een deel van het materiaal is 

dus aangevoerd. De meeste vondsten (25 van de 56 fragmenten) bestaan uit baksteen, 

waarvan ongeveer de helft van tegulae. Eén fragment is mogelijk afkomstig van een 

tubulus, een onderdeel van vloerverwarming. Mogelijk zijn de baksteenfragmenten 

bewust gebruikt om het damlichaam te verstevigen. Hiernaast zijn uit het damlichaam 

twee grote fragmenten van een slinger- en een geschutskogel aangetroffen. 

159  Zie hoofdstuk 7.

Tabel 9.7 
Vindplaatsen 7 en 8. Overzicht van het 
Romeins aardewerk (AW) en bouwmateriaal 
(KBM, incl. verbande klei).
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Uit het damlichaam zijn ook nog 29 scherven afkomstig. Vermeldenswaardig is een 

randscherf van een kom in reducerende Low Lands Ware, van het type Holwerda 133. 

Deze kommen zijn waarschijnlijk vanaf 100 te dateren. Ander diagnostisch materiaal 

betreft negen articulerende randscherven van een ruwwandige kookpot (type Stuart 

201B) en een vrijwel complete ruwwandige kandelaar (type Stuart 151). Beide typen 

dateren vanaf 40 tot het begin van de 3e eeuw. Voor een datering van het damlichaam 

zijn we aangewezen op de ene scherf Low Lands Ware en de ruwwandige scherven. 

Vooral de scherf in Low Lands Ware heeft een belangrijke daterende waarde. Hoewel 

het om zeer weinig scherven gaat, kan voor het damlichaam voorlopig een datering 

vanaf 100 aangehouden worden.

Site W2
Het aardewerk van site W2 dateert rond het midden van de 2e eeuw. Het gaat om 

een fragment van een geverfde beker in techniek B, van het type Niederbieber 32a, 

met een datering vanaf 140 tot in de 3e eeuw. Een andere scherf in techniek B kon 

niet nader gedetermineerd worden. Hiernaast zijn twee fragmenten van ruwwandige 

kookpotten van het type Niederbieber 89 aanwezig, die eveneens vanaf 140 

gedateerd kunnen worden. Verder is een randscherf van een ruwwandig deksel van 

het type Niederbieber 120A gevonden. Dit deksel dateert vanaf 40 tot ver in de 3e 

eeuw. Hiernaast heeft deze vindplaats relatief veel dakpanfragmenten opgeleverd, 

waaronder een met een fragment van het stempel (VEX) EXGERINF, oftewel Vexillatio 

Exercitus Germanici Inferioris. Dit stempel kan gedateerd worden vanaf 140 tot na het 

midden van de 3e eeuw.160

Site W3
Het vondstmateriaal uit de greppel W3 kan geplaatst worden rond het midden van de 

2e eeuw. Er zijn twee scherven in de verftechnieken A en B aangetroffen. Een derde 

scherf in techniek B is afkomstig van een beker van het type Niederbieber161 32d, met 

een datering vanaf 140. Ook vanaf 140 te dateren is een fragment van de ruwwandige 

kookpot van het type Niederbieber 89. Tenslotte is er nog het terra sigillata bord 

van het type Dragendorff162 18/31 met het stempel CAPRASIVSFE dat wijst op een 

productie in de periode 115-140. 

Site W4
Opvallend is dat veel aardewerk van deze vindplaats sterk verweerd is, alsof het een 

tijd aan het oppervlak heeft gelegen. Daarnaast is tussen het materiaal ook een aantal 

18e- en 19e-eeuwse scherven aanwezig.

Het Romeinse aardewerk bevat weinig dateerbaar materiaal. Opvallend is het 

voorkomen van een aantal vroege vormen, zoals een terra sigillata kommetje van 

het type Ritterling163 9, met een datering tussen 25 en 70 en en ruwwandige beker 

van het type Hofheim164 85, met een datering tussen 40 en 80. Twee fragmenten van 

ruwwandige kookpotten van het type Stuart 201 en een wrijfschaalfragment van het 

type Brunsting165 36 hebben een veel bredere datering. Vermeldenswaardig is verder 

nog een fragment van een middelgrote, handgevormde pot type Bloemers IVA1, die in 

de eerste twee eeuwen van de jaartelling geplaatst kan worden.166 

Het Romeinse aardewerk geeft op het eerste gezicht een vroege indruk (tussen 40 en 

70?).

160  Haalebos 1977, 178 ff; Haalebos/Franzen 2000, 121.
161  Oelmann 1914.
162  Dragendorff 1895.
163  Ritterling 1913.
164  Ritterling 1913.
165  Brunsting 1937.
166  Zie hoofdstuk 7.
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Site W9
Verspreid over vindplaats 7 komen stakenrijen en 'losse' kuilen voor. Enkele kuilen 

hebben materiaal opgeleverd, voornamelijk baksteen. Een kuil leverde een randscherf 

van een reducerend gebakken voorraadpot van Low Lands ware (type Holwerda 141) 

op, die dateert vanaf het eind van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw 

Site W5
Het aardewerk bestaat uit fragmenten van drie kruiken en één kookpot. Vermoedelijk 

zijn zeker twee kruiken (hoewel in scherven) volledig bewaard. Dit kan wijzen op een 

primaire depositie, waarbij het vaatwerk onmiddellijk na het breken gedeponeerd is. 

De bewoning die bij deze vondsten hoort kan dan ook in de onmiddellijke omgeving 

gesitueerd worden. 

De kruiken, van de typen Stuart167 102, Stuart 105-108 en Stuart 107, kunnen alle 

vanaf de vroege 1e eeuw gedateerd worden. Het type Stuart 107 dateert vanaf 40. 

De ruwwandige kookpot van het type Hofheim 87 is uitgevoerd in een baksel dat 

sterk lijkt op de Rhineland Granular Grey waar. Dit betekend dat deze kookpot tussen 

40 en 80 gedateerd kan worden. Indien de dateringen van de kruiken en de kookpot 

gecombineerd worden, valt op dat er een overlap is in de periode 40-50. Vermoedelijk 

is dit ook de datering van de vindplaats. 

Site W6
Deze site heeft twee gladwandige scherven opgeleverd, die niet nader gedateerd 

kunnen worden dan Romeinse tijd.

Site W10
De site heeft drie aardewerkscherven en een fragment van een tegula opgeleverd. 

De datering is niet nader te bepalen dan Romeinse tijd. Overigens is het Romeinse 

aardewerk aangetroffen in de top van oeverafzettingen waaruit ook handgemaakt 

aardewerk uit de midden- of late ijzertijd afkomstig is. 

Site W15
Site W15 bestaat uit een vondstlaag in de dekafzettingen ter plaatse van vindplaats 16. 

De vondstlaag heeft bijna 40 stuks Romeins vondstmateriaal opgeleverd die grofweg 

in de 2e eeuw kunnen worden geplaatst. Vermeldenswaardig zijn drie voorraadpotten 

van Low Lands ware, typen Holwerda 140 en 141, die dateren vanaf het eind van de 1e 

eeuw tot in de 3e eeuw. Een bredere datering (vanaf midden 1e eeuw) hebben scherven 

van enkele wrijfschalen. De jongste vondsten dateren vanaf het midden van de 2e 

eeuw: een ruwwandige kookpot Niederbieber 89 en een geverfde beker Niederbieber 

32.

Site W16
Site W16 heeft vooral verweerde vondsten opgeleverd, waardoor het merendeel niet 

of nauwelijks is te determineren. De enige diagnostische scherf is van een gladwandige 

kruik Stuart 129, die dateert vanaf het eind van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw. Ten 

westen van W16 ligt de middeleeuwse vindplaats 13. Hier zijn vier Romeinse scherven 

aangetroffen, die mogelijk gerelateerd zijn aan W16. Eén fragment is afkomstig van 

een kurkurn. Deze potten zijn vooral in de eerste eeuw en het begin van de 2e eeuw 

populair.

167  Stuart 1977.
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9.4.2 Vindplaats 9

De spitsgrachten van vindplaats 9 hebben, naast enkele fragmenten handgemaakt 

aardewerk en verbande klei, in totaal zes scherven Romeins aardewerk en 

bouwkeramiek opgeleverd. Vermeldingwaardig zijn scherven van een wrijfschaal type 

Brunsting 32 en een Spaanse olijfolieamfoor. Het aardewerk dateert vanaf het midden 

van de 1e eeuw tot in de 3e eeuw. 

9.4.3 Vindplaats 11

In een vondstlaag op vindplaats 11 zijn zeven Romeinse scherven en één fragment 

Romeins baksteen aangetroffen. De scherven dateren vanaf het begin van de 2e 

eeuw tot in de 3e eeuw. De vondstlaag bevatte naast het Romeinse materiaal, ook 

handgemaakt aardewerk uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd, alsmede scherven 

uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. Mogelijk is er daarom sprake van opspit of 

verplaatsing van grond met daarin Romeins aardewerk.

9.4.4 Vindplaats 20

In greppelspoor 5 in put 324 zijn twee Romeinse scherven aangetroffen. Eén scherf 

is afkomstig van een geverfd bord in techniek A.168 Deze borden worden over het 

algemeen in de 2e eeuw gedateerd. Een andere scherf is van een ruwwandige kom 

van het type Niederbieber 104 dat in de tweede helft van de 2e eeuw en de 3e eeuw 

dateert.

9.4.5 Vindplaatsen 1, 2 en 3 uit het kwelderlandschap

In het noorden van het kwelderlandschap zijn veertien Romeinse vondsten gedaan: 

tien fragmenten aardewerk en enkele brokken baksteen. Een brok baksteen en een 

scherf gladwandig aardewerk zijn afkomstig uit de vondstlaag van site X16, waar het 

geassocieerd was met onder meer handgemaakt aardewerk uit de late ijzertijd en 

wellicht de Romeinse tijd. Helaas kan het Romeinse materiaal niet scherp in de tijd 

geplaatst worden. Het overige schervenmateriaal is afkomstig uit natuurlijke lagen en 

greppels. Ook dit aardewerk is lastig te dateren. 

In het zuiden van het kwelderlandschap is van site X23 slechts één gladwandige 

wandscherf aangetroffen. De datering is Romeinse tijd.

9.4.6 Vindplaatsen 4, 5 en 6 uit het westelijke deklandschap

Op de dekafzettingen in het westen van het plangebied zijn in totaal 37 fragmenten 

Romeins aardewerk en 1 brok baksteen aangetroffen. Een groot deel is afkomstig uit 

sporen en natuurlijke afzettingen ter plaatse van vindplaatsen en sites.

Op vindplaats 4 zijn veertien Romeinse scherven aangetroffen. Het materiaal dateert 

grofweg in de Romeinse tijd. Eén fragment kon nader gedateerd worden: het gaat om 

een terra sigillata kommetje van het type Dragendorff 27, in Zuidgallisch baksel, met 

een datering van 25 tot 120. 

Van de sites Y2 (vindplaats 6) en Y9 en Y11 (beide vindplaats 5) zijn een tot twee 

Romeinse scherven aangetroffen. Geen van deze scherven kon nauwkeuriger dan 

Romeinse tijd gedateerd worden.

168  Verftechnieken volgens Brunsting 1937, 70-72.
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Buiten de sites Y5-Y7 (vindplaats 5) en ten westen ervan, zijn in natuurlijke lagen, 

greppels en 'losse' sporen zestien scherven en een brok baksteen gevonden. Slechts 

één fragment was op type te determineren; het gaat om een dolium van het type 

Stuart 147. Deze dolia werden gedurende de gehele Romeinse tijd vervaardigd.

9.5 Conclusie

Rekening houdend met het feit dat het Romeinse keramische materiaal uit een proef-

sleuvenonderzoek afkomstig is, is toch geprobeerd een voorzichtige conclusie uit het 

aardewerk en keramisch bouwmateriaal te trekken. 
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Ruim 90% van het Romeinse aardewerk en bouwmateriaal is afkomstig van de 

vindplaatsen 7 en 8. Het aardewerk kenmerkt zich door een hoge conserveringsgraad 

en de aanwezigheid van relatief veel 'archeologisch' complete individuen. Dit maakt 

het aannemelijk dat dit aardewerk zich overwegend in primaire context bevindt en niet 

als 'zwerfvuil' is te interpreteren.

Binnen het aardewerk is een onderscheid te maken tussen enkele vroege complexen 

met een datering voor of rond het midden van de 1e eeuw en jongere complexen die 

grofweg in de 2e eeuw kunnen worden geplaatst. Typisch 3e-eeuws aardewerk wordt 

slechts vertegenwoordigd door een enkele 'losse' scherf uit de dekafzettingen ter 

hoogte van van vindplaats 2 (fig. 9.6).169 

169  V.1417.
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Het vroegste materiaal is afkomstig van sites W4 en W5 (fig. 9.5). Beide sites betreffen 

vondstconcentraties. De vondsten van W4 zijn als zwerfvuil te interpreteren en het 

is onzeker of de terplaatse aangetroffen paalsporen en greppels wel gelijktijdig zijn. 

W5 betreft een vondstconcentratie in een geul. Zeker twee kruiken zijn (hoewel in 

scherven) volledig bewaard. De bewoning die bij deze vondsten hoort mag in de 

onmiddellijke omgeving worden gezocht. Een extra aanwijzing voor de nabijheid van 

vroege bewoning is de vrijwel compleet ruwwandige kookpot uit 15-60 die in de iets 

zuidelijker gelegen put 69 is aangetroffen.

Het merendeel van de 2e-eeuwse aardewerkcomplexen liggen in het centrale en 

noordelijke deel van vindplaats 7 (fig. 9.6). Hier moet de kern van de vicus-bewoning 

binnen het kerngebied liggen. Opvallend is dat het keramische bouwmateriaal 

ook vooral hier is aangetroffen (fig. 9.7). Op grond van deze associatie kan het 

bouwmateriaal daarom eveneens grofweg in de 2e eeuw gedateerd worden. Overigens 

is het niet aannemelijk dat ter plaatse van vindplaats 7 steenbouw heeft gestaan. 
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Het aangetroffen baksteen en dakpanmateriaal is veelal sterk verweerd waardoor 

we hoofdzakelijk met strooivondsten te maken lijken te hebben. Uitzondering vormt 

het iets beter geconserveerde bouwmateriaal van site W1. Maar ook dit is zeker geen 

aanwijzing voor een stenen gebouw ter plaatse. Het is van elders aangevoerd puin dat 

mogelijk ter versteviging van de wegconstructie tussen de plaggen van het dijklichaam 

is geplaatst.

In het centrale en westelijke deel is niet meer dan ongeveer 7% van het Romeinse 

aardewerk en bouwmateriaal verzameld. De wat grotere complexen zijn de 

vindplaatsen 4, 9 en 11. Het aardewerk lijkt voor de beide eerst genoemde 

vindplaatsen, respectievelijk een inheemse nederzetting en een grachtensysteem, te 

duiden op een (deels) Romeinse ouderdom. Voor vindplaats 11 is dit moeilijker omdat 

de achtergrond van de site onduidelijk is en het mogelijk om verspit of verplaatst 

materiaal gaat. 

De overige vondsten zijn afkomstig van de nederzettingen en agrarische zones binnen 

de vinplaatsen 1, 2, 3, 5 en 6. Toch kan dit aardewerk niet als argument gebruikt 

worden voor een continuïtdeit van de inheemse bewoning ter plaatse tot in de 

Romeinse tijd. Het aantal scherven is hiervoor te gering, alsmede het feit dat geen 

ervan uit nederzettingssporen afkomstig is.
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De middeleeuwse en vroegmoderne keramiek en 
glas

S. Ostkamp & M. Melkert (Earth)

10.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek in het kerngebied zijn in totaal 279 vondsten van keramiek 

en glas verzameld die dateren uit de middeleeuwen en de vroegmoderne periode. 

Onder deze vondsten zijn fragmenten van bouwmateriaal (80), gebruiksaardewerk 
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(175), kleipijpen (20) en glas (4).170 Het middeleeuwse en vroegmoderne aardewerk 

en bouwkeramiek komt verspreid in het onderzoeksgebied kerngebied voor, maar de 

grootste aantallen bevinden zich in het noordoostelijke deel.

Alle aardewerk en glasvondsten (daterend vanaf 1250) zijn gedetermineerd conform de 

standaard van het zogenaamde ‘Deventer-systeem’.171 Alle bouwkeramische vondsten 

zijn macroscopisch, dat wil zeggen met het blote oog en een loep, per vondstnummer 

onderzocht op compleetheid, herkenbare vormen en bakseltypen, kwaliteit (hardheid), 

170  Dit verslag is een vrijwel integrale weergave van EARTH-Rapporten 2010-21(Ostkamp) en 
2010-19 ( Melkert).Toegevoegd is een paragraaf over vroegmiddeleeuws aardewerk (determi-
natie. dr. M. Dijkstra, Diachron).

171  Bartels 1999.
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oppervlaktebewerking (bezanding, afstrijken), eventueel hergebruik, fysieke staat en 

bijzonderheden.

Voor bijzonderheden per vondstnummer wordt verwezen naar bijlagen 5 (aardewerk) 

en 6 (bouwkeramiek).

10.2 Het aardewerk en glas

Wanneer we naar de determinaties van het aardewerk en glas kijken dan levert dat het 

navolgende beeld op:

bakselcode totaal

indet. 3

vroege middeleeuwen 8

Bg 3

Ep 2

F 17

Gb 3

Gl 4

Iw 10

Kp 3

M 4

P 2

Pi 1

Py 20

R 93

s1 1

s2 13

W 10

Wm 2

eindtotaal 199

10.2.1 De middeleeuwse vondsten

De middeleeuwse vondsten zijn zeer gering in aantal, in totaal zijn niet meer dan 26 

scherven aangetroffen.172 De oudste daarvan dateren waarschijnlijk uit de vroege 

middeleeuwen. Het gaat om acht scherven van Merovingisch en Badorf aardewerk die 

grofweg thuishoren in de 7e tot 9e eeuw. 

Vijf scherven stammen vermoedelijk uit de 12e eeuw, hoewel een iets vroegere of iets 

latere datering niet geheel is uit te sluiten. Het betreft drie fragmenten van blauwgrijs 

aardewerk (bg) van het Paffrath-type en twee scherven van witbakkend Maaslands 

aardewerk (wm) van het Andenne-type. 

Verder zijn er drie scherven van kogelpotten (kp) en Pingsdorf-aardewerk (pi) die niet 

scherper te dateren zijn dan eind vroege of volle middeleeuwen (ca. 900-1300).

Naast de vroeg- en volmiddeleeuwse scherven zijn er negen scherven die in de late 

middeleeuwen zijn te dateren. Het betreft drie scherven van grijsbakkend aardewerk 

172  Mogelijk stamt een deel van het niet nauwkeurig te dateren aardewerk (vijftien scherven 
roodbakkend en een scherf steengoed) uit de late middeleeuwen. 

Tabel 10.1 
Overzicht van aantallen fragmenten per 
bakselsoort. Betekenis bakselcode zie tekst.
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(g), een fragment van ongeglazuurd steengoed uit Siegburg (s1) en vijf fragmenten 

van roodbakkend aardewerk (r). Onder deze laatste twee scherven bevindt zich 

een randscherf van een grape met zogenaamde ‘haakoren’, oren die door de 

pottenbakker zijn samengeknepen om de haakvormige oren van een bronzen grape 

na te bootsen. Zowel de ongeglazuurde steengoed scherf als de fragmenten van 

roodbakkend aardewerk dateren uit de tweede helft van de 14e en/of de eerste helft 

van de 15e eeuw. De kenmerken van het grijsbakkend aardewerk en een deel van het 

roodbakkend aardewerk laat geen scherpere datering toe dan 13e tot 15e of 16e eeuw. 

10.2.2 De vroegmoderne vondsten

Verreweg het grootste deel van de vondsten dateert uit de vroegmoderne periode. De 

belangrijkste bakselgroep uit de vroegmoderne periode is die van het roodbakkende 

aardewerk (r). We kunnen aannemen dat een deel hiervan is vervaardigd door één van 

de pottenbakkers die Leiden in de 16e en de 17e eeuw huisvestte. Een ander deel is van 

elders aangevoerd. Zo zijn onder de vondsten in ieder geval scherven van producten 

uit Oosterhout, Friesland en het Nederrijnse gebied, alle productiecentra die vanaf 

de latere 17e eeuw uitgroeiden tot een bovenregionaal belang. Hetzelfde geldt voor 

het witbakkende aardewerk (w), een bakselgroep die echter veel minder belangrijk is. 

Het tinglazuur aardewerk bestaat uit majolica (m) en faience (f). Ook de majolica is 

mogelijk voor een deel afkomstig uit het nabij gelegen Leiden, hoewel een enkel later 

stuk waarschijnlijk eerder in Delft of Friesland zal zijn gemaakt. 

De faience is zonder uitzondering uit Delft afkomstig. In alle gevallen betreft het zeer 

eenvoudig gebruiksgoed. Ook het uit Duitsland afkomstige steengoed bestaat vooral 

uit eenvoudige producten, die afkomstig zijn uit Frechen, Raeren en het Westerwald. 

Onder de laatste groep vinden we enkele fragmenten van rijkversierde Keulse 

potten, voorwerpen die we in de 18e en 19e eeuw vaker aantreffen bij boerderijen dan 

bijvoorbeeld in de stad. Hoewel onder de vondsten zowel scherven van Aziatisch (p) als 

Europees (ep) porselein aanwezig zijn, betreft het porselein een vrijwel te verwaarlozen 

groep. Dit geldt tevens voor het geringe aantal glasvondsten (gl). Er zijn niet meer dan 

vier scherven die afkomstig zijn van flessen en een enkel persglazen bordje. 

Het industriële witbakkende aardewerk (iw) is de laatste bakselgroep die vooral uit 

borden en kop en schotels bestaat. Tenslotte zijn er nog fragmenten van kleipijpen 

(py), die zonder uitzondering van West-Nederlandse makelij zijn. Gouda zal de 

belangrijkste leverancier van deze producten zijn geweest. Hoewel ook deze groep 

erg gering in aantal is, wijst ook dit materiaal op weinig luxe. Het betreft vooral 

fragmenten van zogenaamde grove pijpen.

Wanneer we kijken naar de chronologische spreiding van de vroegmoderne vondsten 

dan ontstaat het volgende beeld. Slechts vijf scherven hebben een begindatering die 

te plaatsen is in de 16e eeuw. Uit de 17e eeuw zijn veel meer scherven aangetroffen. In 

totaal hebben niet minder dan 75 scherven een 17e-eeuwse begindatering. Ook voor de 

18e eeuw leverde het onderzoek relatief veel materiaal op. In totaal zijn 49 scherven in 

deze eeuw te plaatsen. Ten slotte leverde de 19e-eeuwse bewoning 21 scherven op.

10.3 Het keramische bouwmateriaal

Bij keramisch bouwmateriaal wordt een onderscheid gemaakt tussen producten 

die van vette klei en producten die van magere klei zijn gemaakt.173 Vette klei heeft 

173  Vette klei is klei met een hoog lutumgehalte (korrelgrootte kleiner dan 2 µm). Lutum bestaat 
overwegend uit kleimineralen. (Zie Van der Meulen et al. 2003). 
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een kleinere korrelgrootte en bevat minder kleine kwartskorreltjes dan magere 

klei, die van nature al iets 'gemagerd' is en daardoor poreuzer van textuur. Romeins 

keramisch bouwmateriaal werd van vette klei gemaakt en dat gold doorgaans ook 

voor middeleeuwse dakbedekking en vloertegels.174 Het Romeinse bouwmateriaal 

onderscheidt zich vooral van de latere, (post-)middeleeuwse dak- en vloerbedekking 

door vorm, afmeting en afwerking. Bakstenen uit de middeleeuwen en later zijn 

daarentegen van magere klei gebakken. 

Bij dit onderzoek zijn de volgende soorten bouwmaterialen aangetroffen: 

kloostermoppen en kleiner formaat bakstenen met aangehechte mortels, mogelijke 

cementsteen/raaplaag, tegels en een plavuis. Daarnaast zijn huttenleem en niet-

determineerbare vette en magere kleien aangetroffen. Aanwijzingen voor secundaire 

verhitting zijn niet aanwezig, maar een aantal van de met name kleinere fragmenten 

is wel afgerond door verspoeling. Bij de bakstenen zijn diverse complete exemplaren 

aanwezig, veelal nog met aangehechte mortel. Hieronder wordt het bouwmateriaal 

met diagnostische kenmerken besproken.

10.3.1 Metselwerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd 

Kloostermoppen
In zeven vondstnummers zijn kloostermoppen aangetroffen.175 Het betreft eenmaal 

een complete steen met afmetingen van 27 x 13 x 6 cm, tweemaal twee halve stenen 

met vergelijkbare breedtes en diktes en een groot fragment. Drie vondstnummers 

hebben fragmenten van kloostermoppen waarvan de afmetingen niet goed zijn te 

achterhalen. De kloostermoppen zijn rood-geel gemêleerd met donkerrode insluitsels, 

mogelijk brikkemeel (vermalen baksteen). De stenen zijn van boeren/hardgrauw 

kwaliteit en hebben een bezand oppervlak. Eén van de halve stenen bevat mogelijk een 

merkteken. Bij een andere halve kloostermop is nog aangehechte mortel aanwezig.

Bakstenen van kleiner formaat
In vijf vondstnummers zijn complete bakstenen aanwezig met een formaat van 

18,5-19,5 x 8,5 – 9,5 x 3,5-4,5 cm.176 De stenen zijn rood-geel gemêleerd met 

donkerrode insluitsels, mogelijk brikkemeel. De stenen zijn van boeren/hardgrauw 

kwaliteit en verspreid bezand. Een van deze stenen betreft een dropsteen, met een 

deels verglaasd oppervlak. Net als de overige stenen is ook deze steen echter gewoon 

in het metselwerk toegepast, zoals nog te zien aan de aangehechte mortel (zie voor 

mortel hieronder). In vondstnummer 338 is een brok metselwerk van dezelfde kleine 

stenen aanwezig met een voegbreedte van één cm. 

Een kromgetrokken, complete steen heeft een formaat van 18 x 8,5 x 3,5 cm. De steen 

is van hardgrauw kwaliteit en bevat zeer veel harde, ijzerrijke insluitsels die tot 2 mm 

groot zijn. Ook hier is nog aangehechte mortel aanwezig. In hetzelfde vondstnummer 

zijn ook twee halve stenen aanwezig van boerengrauw kwaliteit. Deze zijn rood-geel 

gemêleerd en zowel organisch gemagerd als met donkerrode, hoekige fragmentjes, 

mogelijk brikkemeel.177 In vonstnummer 433 is een een scherf van hetzelfde baksel 

aangetroffen.

174  Hollestelle 1976, 9 (Romeins), 14 & 79 (middeleeuws).
175  Vondstnummers 265, 335, 790, 1024, 1031, 1111 en 1386.
176  Vondstnummers 165, 333, 334, 337 en 338.
177  Vondstnummer 68.
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Geelbakkende stenen
Twee stenen met een homogeen geel baksel zijn aangetroffen: een klein 

hoekfragment178 en een smalle, wigvormige steen.179 De lengte bedraagt 19,5 cm, 

de dikte 4,5 cm, terwijl de breedte van 8,5 cm aan het ene uiteinde naar 6,5 cm aan 

het andere uiteinde loopt. De steen heeft een homogeen geel baksel en is bezand. 

Mogelijk is deze steen gebruikt in een boogconstructie. 

Naast homogeen geelbakkende stenen zijn er verschillende fragmenten van 

geel-bruinrood gemêleerde stenen met boventoon geel.180 Ze zijn vrij hard gebakken 

en bevatten grillige, roodzwarte, ijzerrijke insluitsels. In een geval zijn bovendien twee 

kleine, grijze insluitsels aanwezig met vesiculaire textuur. Dit zijn ofwel fragmentjes 

van gesinterde baksteen ofwel van vulkanische lava ('tefriet'). 

De geelbakkende stenen lijken daarmee tot twee verschillende series te behoren. 

Daarvan zijn in ieder geval de fragmenten met homogene baksels mogelijk van 

recentere datum. 

Cements teen/raaplaag
In vondstnummer 186 is een plat fragment aanwezig van grijze, fijnkorrelige en 

fijnporeuze cementsteen of raapmortel. Het oppervlak bestaat uit een fijnglad huidje 

en er zijn op één plek nog resten zichtbaar van een zwart afwerklaagje dat, gezien de 

geringe dikte, waarschijnlijk een soort verf is. 

Mortels

Veel van de bakstenen tonen nog één of meer lagen aangehechte mortel. Van oud naar 

jong zijn dit:

1) een bruingrijze, vette mortel181; hard

2) een witte kalkmortel, rijk gemagerd met fijn toeslagzand en blauwgrijze schelp-

fragmenten

3) a) een zachte, beige mortel, toeslagrijk en

 b) een bruingrijze, harde mortel, toeslagrijk

De witte kalkmortel met schelpfragmenten komt het meeste voor.

Wandtegels en een plavuis
Onder het keramisch bouwmateriaal zijn meerdere fragmenten van wandtegels en 

een stuk van een plavuis met loodglazuur aanwezig. De oudste wandtegel (fig. 10.3) 

is een zogenaamde kandelabertegel. Het betreft een type tegel dat we vooral kennen 

uit de jaren twintig tot veertig van de 17e eeuw. Tegels als deze werden gedurende 

de eerste helft van de 17e eeuw in vrijwel alle steden in West-Nederland vervaardigd. 

Zo zijn dit soort tegels bijvoorbeeld gemaakt in Rotterdam, Leiden en Haarlem. Ze 

zijn het resultaat van de grote economische bloei die de Republiek in deze periode 

doormaakte. De grote stroom van met name Zuid-Nederlandse migranten die zich 

juist toen in de Republiek vestigden, zorgde voor een enorme vraag naar woningen. 

Nieuwbouwprojecten waren hiervan het gevolg en de steden groeiden uit hun voegen. 

Deze bouwactiviteiten waren weer een enorme stimulans voor producenten van 

bouwkeramiek, zoals dit soort tegels. De enorme vraag zorgde voor een schaalver-

groting die weer leidde tot een daling van de prijs. Hierdoor kwamen deze producten 

voor grote groepen in de stad beschikbaar. Vondsten als de hier besproken tegel 

178  V.952.
179  V.433.
180  V.186, 352 en 819.
181  Ook bij mortels worden de termen vet en mager gebruikt, respectievelijk voor mortels met 

weinig en veel toeslagzand (Haslinghuis & Janse 2001).
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laten evenwel zien dat ook het omringende platteland hiervan meeprofiteerde. Het 

in kaart brengen van deze vondsten, in samenhang met de studie van vergelijkbare 

tegels uit stedelijke context, moet het op termijn mede mogelijk maken om de ver-

zorgingsgebieden van de steden in kaart te brengen. Dat de teruglopende bloei van 

de economie vanaf het midden van de 17e eeuw niet het einde betekende van de 

grootschalige tegelproductie in onze streken bewijzen onder meer enkele van de 

tegelfragmenten uit het hier gepresenteerde onderzoek. Een laat-17e- of vroeg-18e-

eeuwse tegel met daarop een waterput en een putmik (fig. 10.4) is een mooi voorbeeld 

van de eenvoudige wandbekleding uit deze periode. Dat er in de boerderijen buiten de 

steden echter niet alleen zeer eenvoudige tegels werden verwerkt, bewijst een ander 

18e-eeuws fragment. Het betreft een fragment van een tegel met een mangaanpaarse 

beschildering die onderdeel uitmaakte van een veel groter tableau (fig. 10.5). Het was 

dit soort tableaus waarmee boeren in de 18e eeuw hun pronkkeukens decoreerden. 

Deze keukens dienden als visitekaartje naar buiten, het was dit vertrek waar men de 

gasten ontving. Het is interessant om te zien of we ook in de materiële cultuur en 

de voedseleconomie sporen van deze schijnbare 18e- en 19e-eeuwse welvaart terug 

kunnen vinden.

 

10.3.2 Datering

Vier fragmenten van kloostermoppen dateren in de 14e of 15e eeuw. De overgrote 

meerderheid van het diagnostische bouwkeramiek (93%) kan in de 16e-18e eeuw en 

in mindere mate de 19e eeuw worden geplaatst.182 Het oudste materiaal hieronder – 

eveneens kloostermoppen - kan eventueel ook nog in de 14e of 15e eeuw thuis horen. 

10.4 Discussie

Als we naar de verspreiding van het middeleeuwse en vroegmoderne vondstmateriaal 

in relatie tot de ouderdom ervan kijken, dan valt een aantal zaken op.

1)  Een belangrijk deel van de vroege en vol-midddeleeuwse vondsten (n=13) 

concentreert zich op of nabij vindplaats 13, de randzone van een nederzettingster-

rein. Het van de vindplaats zelf afkomstige scherfmateriaal plaatst de bewoning 

in de 8e-10e eeuw, waarbij moet worden opgemerkt dat een aanvang nog in de 7e 

eeuw183 en een langer doorlopen van de bewoning tot in de 11e eeuw niet valt uit te 

sluiten.184 

2)  Een groot deel van de vroegmoderne vondsten is te relateren aan de uit de 18e 

en 19e eeuw daterende hoeve Torenvliet (vindplaats 17). Van deze boerderij wordt 

verondersteld dat deze in de 16e en de 17e eeuw een voorganger heeft gehad. 

Het aardewerk (n=8) dat terplekke (put 26) is verzameld dateert uit de 17e, 18e 

en 19e eeuw. Ook uit de omgeving van Torenvliet (putten 25, 27, 74, 75, 100-102, 

120, 10025, 10073, 10074) komt hoofdzakelijk aardewerk dat uit deze eeuwen 

(kan) stammen (n=21). Daarnaast zijn in putten 25, 120 en 10074 drie scherven 

van steengoed en een roodbakkende grape uit de 16e eeuw aangetroffen. Het 

bouwmateriaal dat op en nabij hoeve Torenvliet is verzameld kan in de 16e en 

17e eeuw gedateerd worden. Op basis hiervan lijkt een stichting van boerderij 

Torenvliet nog in de 16e eeuw aannemelijk. 

182  Orsel 2007; eigen database.
183  Cf. de datering van het Merovingisch aardewerk.
184  Drie scherven van Z2, van Pingsdorf- en kogelpot aardewerk, kunnen eventueel ook nog uit 

de 11e of 12e eeuw dateren. Daarnaast zijn in put 23, ten zuiden van Z2, twee scherven van 
aardewerk (bg Paffrath-type en wm) dat in de 11e of 12e eeuw thuis hoort.

Figuur 10.3 
Kandelabertegel met springende hond en 
Franse uit de eerste helft van de 17e eeuw 
(v.173).

Figuur 10.4
Een laat-17e- of vroeg-18e-eeuwse tegel met 
daarop een waterput en een putmik (v.313).

Figuur 10.5 
Fragment van een 18e eeuwse tegel met een 
mangaanpaarse beschildering (v.177).
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 Overigens dient te worden opgemerkt dat de twee kloostermoppen van vindplaats 

17 eventueel ook nog uit de 14e of 15e eeuw kunnen dateren. In dat opzicht is het 

interessant dat de drie scherven uit de tweede helft van de 14e en/of de eerste helft 

van de 15e eeuw (zie paragraaf 10.2) in en nabij vindplaats 17 zijn aangetroffen. Een 

laatmiddeleeuwse bewoningsfase (rond 1400) op of nabij de locatie Torenvliet valt 

daarmee niet uit te sluiten, hoewel de aanwijzingen hiervoor wel mager zijn. 

 Onder de vondsten van vindplaats 17 is een aantal fragmenten van een grote 

roodbakkende kom die afkomstig is uit het West-Brabantse productiecen-

trum Oosterhout.185 Het betreft een melkteil, een voorwerp dat dient om melk 

af te romen voor de productie van kaas. De vondst is zo één van de weinige 

aanwijzingen voor de dagelijkse bezigheden op de hoeve Torenvliet. Overigens 

is de zuivelveehouderij op het gehele platteland rondom Leiden één van de 

belangrijkste economische activiteiten gedurende de 17e en de 18e eeuw. De 

vondsten lijken er overigens niet op te wijzen dat deze bedrijvigheid de boeren erg 

veel welvaart bracht. Dit is echter niet meer dan een oppervlakkige waarneming, 

waarvoor zeker meer gedetailleerd onderzoek naar zowel de materiële cultuur als 

de ecologische component van het vondstmateriaal nodig is. Voor de omgeving 

van Leiden is een dergelijk detailonderzoek van plattelandsbewoning nog nooit 

uitgevoerd en ook elders in ons land ontbreekt vergelijkingsmateriaal vrijwel 

volledig.

4)  Een vierde belangrijke vondstcomponent wordt vertegenwoordigd door het 

materiaal uit kleiwinningsputten in het noorden en centrale deel van het 

plangebied. Vaak werden deze putten met afval opgevuld. In put 2 en 10 is uit 

een aantal kuilen systematisch vondstmateriaal verzameld. Het blijkt vrijwel 

uitsluitend om 17e en 18e eeuwse aardewerkvormen te gaan. In combinatie met het 

feit dat maar weinig vondsten uit de voorafgaande 16e eeuw bekend zijn, maakt 

dit het aannemelijk dat de kleiwinningsactiviteiten vanaf de 17e eeuw hebben 

plaatsgevonden.

5)  Het middeleeuwse en vroegmoderne materiaal dat niet aan vindplaatsen 13 en 

17, en de kleiwinningskuilen is toe te wijzen, is vrijwel uitsluitend afkomstig uit 

akkerlagen, greppels en sloten verspreid over het gehele plangebied. Het hangt 

vermoedelijk samen met het agrarische gebruik van het plangebied in deze 

perioden.

185  V.617.
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Natuursteen en vuursteen

E. Drenth (ArcheoMedia)

11.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het kerngebied zijn in totaal 279 stuks vuursteen 

en natuursteen verzameld met een totaalgewicht van bijna 57 kg (fig. 11.1). Het doel 

van het steenonderzoek was het vaststellen van de aard/functie en ouderdom van de 

stenen, alsmede de aanwezigheid van sporen van menselijk gebruik. Tevens diende het 

onderzoekspotentieel bepaald te worden aan de hand van de fragmentatiegraad, de 

mate van verwering en de mate van conservering van gebruikssporen en residu.
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Figuur 11.1 
Overzicht van de verspreiding van het vuursteen 
en natuursteen met de begrenzingen van de 
vindplaatsen uit de bronstijd-Romeinse tijd.
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Tijdens het onderzoek is een beschrijvende methode gehanteerd waarbij door middel 

van een typologische studie en een macroscopische determinatie van de gebruikte 

grondstoffen is getracht meer inzicht te verschaffen in de aard en ouderdom van 

de stenen. Hierbij zijn de volgende variabelen gecodeerd (a) de steensoort, (b) het 

type artefact, (c) de compleetheid, (d) eventuele sporen van verhitting en verwering 

en (e) de aanwezigheid van gebruikssporen en residu. De datering van de stenen is 

doorgaans afgeleid van hun context (i.e. de ouderdom van de vindplaats waarvan de 

stenen afkomstig zijn).

Overeenkomstig de gangbare en algemeen geaccepteerde opvatting is het steen 

opgesplitst in twee hoofdcategorieën. De ene groep bestaat uit vuursteen, de andere 

uit natuursteen, waaronder alle soorten steen met uitzondering van vuursteen wordt 

verstaan. Het natuur- en vuursteen zal hieronder besproken per vindplaats worden 

besproken, voorafgegaan door een algemene beschouwing over de kenmerken en de 

verspreiding van het steenmateriaal. Voor bijzonderheden per vondstnummer wordt 

verwezen naar bijlage 7.

11.2 Algemeen

Steensoorten en herkomst
In totaal zijn 21 verschilllende steensoorten geïdentificeerd (tabel 11.1). Het 

leeuwendeel bestaat uit gangkwarts, kwartsiet- en zandsteenvarianten (kwartsiet, 

kwartsitische zandsteen, Révinien-kwartsiet, siltsteen en zandsteen) en tefriet. Het 

overgrote deel van de stenen bestaat uit lokaal en regionaal voorkomende soorten. 

Het vermoeden is derhalve dat zij plaatselijk verzameld zijn. Alleen het tefriet is 

geïmporteerd uit het Midden-Rijngebied.

Het steenmateriaal kenmerkt zich over het algemeen door een hoge conserverings-

graad. Hooguit 20% vertoont sporen van verwering. 

 Artefacten
Weliswaar zijn veel stenen gebroken, toch vertoont het leeuwendeel geen sporen 

van systematisch gebruik of bewerking. Slechts 87 stenen zijn aan de hand van 

gebruikssporen als artefact te interpreteren of vertonen sporen van bewerkingen. 

Belangrijk deel van de artefacten betreft tefriet dat als uitgangsmateriaal voor 

maalstenen is geselecteerd. Een deel hiervan is op typologische gronden in de 

Romeinse tijd te dateren. Enkele komen ook voor in associatie met late bronstijd- en 

ijzertijd-materiaal (fig.11.2: vindplaats 2 site X18; vindplaats 5 sites Y3 en Y11).

Er zijn zes klopstenen gevonden, die gemaakt zijn van kwartsiet, zandsteen en 

kwartsitische zandsteen (fig. 11.3). Met name kwartsitische zandsteen heeft in 

zich verenigd een behoorlijke hardheid (7 op de schaal van Mohs) en grote taaiheid 

waardoor dit zandsteen goed geschikt is als uitgangsmateriaal voor klopstenen. 

Zandstenen, kwartsitische zandstenen en kwartsieten hebben een homogene en ten 

dele korrelige structuur (zandsteen en kwartsitische zandsteen) structuur. Daarmee 

zijn deze gesteentesoorten uitermate geschikt om ervoor te zorgen dat oppervlakten 

gelijkmatig geslepen en gepolijst worden dan wel dat materiaal op een homogene 

wijze vermalen wordt. Met andere woorden, het is goed mogelijk dat de klopstenen 

eveneens als slijp- en wrijfstenen zijn gebruikt.

Er zijn dertien (vrij) zeker als slijpsteen te interpreteren stenen aangetroffen (fig. 11.4). 

Ruim de helft lijken van fylliet, de overige van kwartsiet en kwartsitische zandsteen.

Een klein deel van de stenen bestaan uit afslagen uit vuursteen, siltsteen, kwartsitische 

zandsteen, zandsteen en kwartsiet/fylliet, waaronder een geretoucheerd stuk. 
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Andere stenen vertonen sporen van bewerking (zagen, kappen, afslagnegatieven en 

retouchesporen).  

Noemenswaardig zijn verder een slingerkogel van tefriet en een kubussteen van 

kwartsitische zandsteen/kwartsiet (fig. 11.5).

Een opvallende steensoort is het gangkwarts (fig. 11.3). Naar alle waarschijnlijkheid 

was dit materiaal bedoeld ter verschraling van aardewerk. Het argument hiervoor 

is dat de overgrote meerderheid gebroken is, waaronder voor een belangrijk deel in 

kleine brokjes, en op sites X16 (vindplaats 1) en X18 (vindplaats 2) in associatie met 

kwartsgruis-verschraald aardewerk is aangetroffen. Het bewuste aardewerk dateert uit 

de late bronstijd en/of vroege ijzertijd.
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Figuur 11.2 
Overzicht van de verspreiding van het tefriet 
met de begrenzingen van de vindplaatsen uit 
de bronstijd-Romeinse tijd.
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Overzicht van de verspreiding van gangkwart, 
klopstenen en vuursteen met de begrenzingen 
van de vindplaatsen uit de bronstijd-Romeinse 
tijd.
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Datering
Enkele artefacten zijn op typomorfologische gronden redelijk scherp chronologisch te 

plaatsen. Drie slijpstenen hebben een vorm die typisch is voor de Romeinse tijd. Verder 

heeft een fragment van een maalsteen een doorboring, waardoor het mogelijk om een 

handmolen gaat. In dat geval stamt de maalsteen uit de late ijzertijd of Romeinse tijd. 

Voor het overige moet de datering op grond van context geschieden, eventueel 

in combinatie met het kenmerk grondstof. Vermeldenswaardig zijn aldus de twee 

vuurstenen afslagen van vindplaats X18 die op grond van hun associatie met aardewerk 

tot de late bronstijd gerekend kunnen worden. Een fragment van een tefrieten 

maalsteen, een mogelijk wrijfsteen en kwartsgruis uit dezelfde put zijn zo gezien van 

dezelfde ouderdom. 

De kubussteen en de slingerkogel, die van een maalsteen is gemaakt, dateren gelet 

op de context uit de Romeinse tijd. Daarmee behoort de kubussteen tot de jongste 

vertegenwoordigers van dit type in Nederland (fig. 11.6). De tefrieten slingerkogel is 

overigens afkomstig uit plaggen die bij de aanleg van een Romeinse weg zijn gebruikt 

en is derhalve vermoedelijk in een secundaire context aangetroffen.
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De Romeinse kubussteen (v.1511) van 
vindplaats 4 (site Y11) (schaal 1:1).
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soort steen aantal artefact

niet determineerbaar 7 1

arkose 4  

conglomeraat 1  

fylliet(?) 7 6

gabbro? 1  

gangkwarts 72  

graniet 1  

kalksteen(?) 2  

kleischalie? 1  

kwartsiet 45 6

kwartsiet/fylliet 2 2

kwartsitische zandsteen(?) 21 9

kwartsitische zandsteen/kwartsiet 16 1

kwartsitische zandsteen/zandsteen 2  

leisteen 7  

leisteen/schist 1  

lydiet 2  

porfier 1  

Révinien-kwartsiet 1  

schalie 1  

schalie/leisteen 1  

schist 6  

siltsteen(?) 2 1

tefriet 53 44

tefriet/tuf 1 1

vuursteen(?) 9 2

zandsteen 12 8

totaal 279 81

11.3 Beschrijving van het natuursteen en vuursteen per vind-
plaats

11.3.1 Vindplaats 1 

Site X16
In totaal zijn 41 stuks natuursteen aangetroffen. Daaronder bevinden zich een 

geretoucheerd stuk zandsteen, een zandstenen klopsteen, een stuk met klopsporen en 

ten slotte een afslag afkomstig van een kwartsieten slijpsteen. Geen van deze vondsten 

is op zich een gidsartefact. Anders gezegd, het betreft telkens typen met een langdurig 

chronologisch voorkomen. 

Niet minder dan ca. 65% van de overige vondsten (n=27) bestaat uit gangkwarts 

(verder kwarts genoemd). De overgrote meerderheid hiervan (ca. 78%; N= 22) 

is gebroken, waaronder verscheidene kleine brokjes. Omdat het handgevormde 

aardewerk van deze vindplaats een kwartsguisverschraalde component kent, ligt een 

interpretatie als verschralingmiddel voor de hand.186 Het bewuste aardewerk is te 

dateren in de late bronstijd en/of vroege ijzertijd.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat op site X16 tijdens de late bronstijd en/of de vroege 

ijzertijd gewoond is. Behalve het reeds aangehaalde aardewerk wijzen verscheidene 

grondsporen hierop. In een van die sporen (spoor 2.001) is het stuk zandsteen met 

klopsteen gevonden tezamen met keramiek die ten dele met kwartsgruis verschraald 

186  Zie hoofdstuk 8.

Tabel 11.1 
Overzicht van aantallen per steensoort.
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is. Het is derhalve plausibel dat deze lithische vondst uit het einde van de bronstijd dan 

wel het begin van de ijzertijd dateert. Het is verleidelijk niet alleen deze vondst maar 

tevens ook de andere artefacten als nederzettingsresten uit de genoemde periode te 

zien. Maar dat is maar de vraag, omdat ter plekke ook aardewerk uit de periode late 

ijzertijd aan het licht is gekomen. 

11.3.2 Vindplaats 2 

Site X18
Van site X18 (een akkerlaag) stamt voornamelijk aardewerk uit de late bronstijd: in 

totaal ruim 300 scherven. Twee scherven uit de periode late ijzertijd-Romeinse tijd zijn 

als ruis te beschouwen. Het ligt voor de hand de verzameling natuur- en vuursteen (in 

totaal 28 stuks) van deze locatie derhalve tot de eerstgenoemde periode te rekenen. In 

het geval van twee vuurstenen afslagen is zo’n datering des te meer plausibel, omdat 

in de loop van de prehistorie artefacten steeds minder van deze grondstof gebruik 

gemaakt worden. 

Het meest vertegenwoordigd is kwarts met 23 stenen. Sommige daarvan zijn kleine 

brokjes van hetzelfde formaat als wij terugvinden als verschraling in het late bronstijd-

aardewerk. De functie van deze brokjes laat zich derhalve raden. Ook van het overige 

kwarts mag worden verondersteld dat zij als verschralingsmiddel bedoeld zijn. 

Een fragment tefriet187 vertegenwoordigt ongetwijfeld een maalsteen. Dergelijke 

artefacten zijn zowel voor de late bronstijd, late ijzertijd en de Romeinse tijd bekend.188 

Een kwartsiet zonder sporen van bewerking en/of gebruik completeert het spectrum.

De assemblage behoort, zoals bij de bespreking van het aardewerk reeds betoogd is, 

vermoedelijk hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend tot een afvaldump uit de late bronstijd. 

11.3.3 Vindplaats 5

Site Y1
Ter plekke is een slijpsteen uit kwartsitische zandsteen aangetroffen.189 Het 

geassocieerde handgevormde aardewerk dateert uit de late ijzertijd of de Romeinse 

tijd.

Site Y3
Behalve een verzameling onbewerkte/ongebruikte stenen (1x kwarts, 2x kwartsiet/

kwartstische zandsteen en 1x kwartsitische zandsteen/zandsteen) zijn een brok arkose, 

twee slijpstenen van (mogelijk) glimmerrijke kwartsitische zandsteen gevonden en 

negentien fragmenten tefriet van één of meer maalstenen gevonden.

Een van de slijpstenen is tezamen met het brok arkose tezamen in een grondspoor 

met aardewerk uit de midden-ijzertijd aangetroffen.190 De andere artefacten bevonden 

zich in een kuil tezamen met handgevormd aardewerk waarvan de hoofdmoot uit de 

midden-ijzertijd dateert, en een bescheiden aandeel van late ijzertijd-signatuur is.191

187  Eigenlijk is de term vesiculaire lavasteen of vesiculaire basalt een betere benaming, omdat 
tefriet macroscopisch niet gedetermineerd kan worden. Gemakshalve en ter voorkoming van 
misverstanden is hier wel de term ‘tefriet’ gebruikt. Overeenkomstig het algemene beeld is in 
deze bijdrage aangenomen dat fragmenten van tefriet maalstenen representeren, hoewel dit 
niet altijd als zodanig herkenbaar is.

188  Van Heeringen 1985; Van Pruissen & Kars 2008a, 215 en fig. 8.9; zie in verband tevens Hörter 
1994.

189  Vgl. bijvoorbeeld met slijpstenen uit Woerden-Hoochwoert (Van Pruissen & Kars 2008a, 213 
en fig. 8.2 en 8.3 en Naaldwijk II (Van Pruissen & Kars 2008b, 172 en afb. 9.2.). 

190  V.1447.
191  V.144-1446.
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Site Y4
Op grond van het aardewerk is deze site aan de late ijzertijd-Romeinse tijd 

toegewezen. De twee maalsteenfragmenten, beide van tefriet, kunnen derhalve tot 

dezelfde periode gerekend worden. 

Site Y6
De vijf stenen van site Y6 hebben een homogene samenstelling zowel wat grondstof 

als type betreft. Het betreft telkens de gesteenstesoorten kwartsiet en kwartsitische 

zandsteen. Twee daarvan zijn natuurlijke stukken, de overige brokken. De vondsten 

zijn aangetroffen in associatie met handgevormd aardewerk. Daaraan valt ook een 

datering van het natuursteen te ontlenen: late ijzertijd-Romeinse tijd.

Site Y11
De verzameling steen van site Y11 behelst drie artefacten en tien onbewerkte 

enongebruikte stukken steen. Tot de eerste groep behoren behalve een brok kwartsiet 

en een maalsteenfragment van tefriet een kusbussteen van kwartsitische zandsteen. 

Het laatste object was in spoor 14 geassocieerd met geverfde Romeinse waar. 

Daarmee behoort de kubussteen tot de jongste vertegenwoordigers van dit type in 

Nederland.192 De Romeinse datering wordt tot op zekere hoogte kracht bijgezet door 

een fragmentarische tefrieten maalsteen. De groep van onbewerkte/ongebruikte 

stenen wordt gevormd door zes kwartsitische zandstenen, één siltsteen en één 

vuursteen. 

Het fragment van een tefrieten maalsteen heeft een doorboring en behoort derhalve 

tot de groep van handmolens, die uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd in Nederland 

goed bekend zijn.193 

11.3.4 Vindplaats 6

Site Y1
Ter plekke is een slijpsteen uit kwartsitische zandsteen aangetroffen.194 Het 

geassocieerde handgevormde aardewerk dateert uit de late ijzertijd of de Romeinse 

tijd.

11.3.5 Vindplaats 7

Site W1
Een relatief ruim assortiment aan natuurstenen artefacten is te voorschijn gekomen 

op site W1 (N=16). Naar het zich laat aanzien, is de gehele assemblage Romeins. 

Daarop wijst de associatie met Romeinse keramiek. Daarenboven heeft een slijpsteen 

van fylliet een vorm die typisch voor de Romeinse Tijd is. Zij zijn staafvormig. Een 

slingerkogel gemaakt van tefriet is verder indicatief. Goed in een Romeinse context 

passen verder de acht maalsteenfragmenten van tefriet. Zichtbaar zijn 'maalrillen', 

hetgeen wijst op Romeinse typen. Tot slot zijn drie afslagen uit kwartstische zandsteen 

gevonden. 

192  Uit de Maasdelta zijn exemplaren uit de ijzertijd bekend (Isedal & Kars 1990).
193  O.a. Van Pruissen & Kars 2008a, 215 en fig. 8.9.; zie in verband tevens Hörter 1994.
194  Vgl. bijvoorbeeld met slijpstenen uit Woerden-Hoochwoert (Van Pruissen & Kars 2008a, 213 

en fig. 8.2 en 8.3 en Naaldwijk II (Van Pruissen & Kars 2008b, 172 en afb. 9.2.). 
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Site W3
In totaal zijn zeven stuks aangetroffen, geassocieerd met enkele 2e-eeuwse scherven. 

Het bestaat uit macroscopisch onbewerkte dan wel gebruikte kwartsieten (3x), een 

kwarts, een lydiet, een zandsteen en een niet nader gedetermineerde steen.

Site W4
Geassocieerd met Romeins aardewerk en derhalve vermoedelijk van dezelfde 

ouderdom zijn een gebroken afslag van kwarts en een onbewerkte/ongebruikte kwarts. 

Site W5
Twee vondsten zijn op deze locatie gedaan: een fragment van een tefrieten maalsteen 

en een verbrand stuk vuursteen met verder geen sporen van bewerking. Beide 

voorwerpen zijn waarschijnlijk van Romeinse ouderdom. Ter plekke zijn namelijk 

verscheidene scherven van 1e-eeuws gedraaid aardewerk opgegraven.

11.3.6 Vindplaats 8

Site W2
Onder de 44 stuks natuur- en vuursteen die zijn opgegraven op de site W2 bevindt 

steen (gesteentesoort onbekend) met mogelijk een zaagspoor. Dit suggereert een 

Romeinse of jongere ouderdom. Daarnaast zijn enkele artefacten aanwezig: een 

fragment van een maalsteen uit tefriet, een kling uit kwartsitische zandsteen en een 

dito stuk met afslagnegatieven. Vermeldenswaardig is voorts een mogelijk afslag uit 

zandsteen. Verder zijn een kwartsiet en porfier gevonden die beide bekapt zijn. Een 

kwartsiet, ten slotte, laat een afslagnegatief zien. 

Geen van deze artefacten en bewerkte stenen heeft intrinsieke kenmerken die een 

scherpe datering mogelijk maken. Aannemelijk is dat zij Romeins zijn, aangezien ter 

plaatse tevens aardewerk uit deze periode, waaronder 2e- en/of 3e-eeuwse scherven 

aan het licht is gekomen. De onbewerkte en ongebruikte stenen omvatten kwartsen, 

kwartsieten, kwartsitische zandsteen, leisteen en vuursteen. 

11.3.7 Vindplaats 9

Van Romeinse ouderdom zijn een brok kwartstische zandsteen en een onbewerkte/

ongebruikte kwartsiet of kwartsitische zandsteen. Zij komen tezamen met Romeins 

aardewerk uit hetzelfde spoor (nr. 3).

11.3.8 Vindplaats 11

Vindplaats 11 heeft zowel Romeins als middeleeuws aardewerk opgeleverd. Het 

aangetroffen steenmateriaal bestaat slechts uit één kwartsiet. Met het blote oog zijn 

hierop sporen van bewerking noch gebruik zichtbaar.

11.3.9 Vindplaats 14

De enige steenvondst is een brok leisteen.

11.3.10 Vindplaats 18

Slechts twee vondsten zijn gedaan: gebroken kwartsen. Op basis van de intrinsieke 

eigenschappen is geen ouderdomsbepaling mogelijk, terwijl zij niet geassocieerd zijn 

met aardewerk.
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11.4 Conclusie 

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat natuursteen vanaf de late bronstijd 

tot in de Romeinse tijd een belangrijk onderdeel vormt van de materiële nalatenschap 

van de bewoners en gebruikers van het plangebied. De resultaten suggereren dat het 

steenmateriaal lokal of regionaal gewonnen is. Alleen tefriet is van grotere afstand 

(Midden-Duitsland) verkregen.

Slechts 20% van het steen vertoont kenmerken van verwering, waardoor sprake is van 

een goede conserveringstoestand. Dit biedt mogelijkheden voor het onderzoek naar 

de aanwezigheid van gebruiks- en bewerkingssporen op het steen. 

Relatief grote concentraties natuursteen zijn afkomstig van twee sites uit het kwelder-

landschap; een nederzettingsterrein uit de late bronstijd- Romeinse tijd (vindplaats 1, 

site X16) en een akker uit de late bronstijd (vindplaats 2, site X18). Opvallend is dat op 

beide sites grote aantallen kwarts aanwezig zijn die mogelijk gebruikt zijn als verschra-

lingsmateriaal bij de lokale aardewerkproductie in de late bronstijd en vroege ijzertijd.

Een derde concentratie ligt in de zone met een mogelijk militair gebouw uit de 

Romeinse tijd (vindplaats 7, site W2). Daarbij moet worden opgemerkt dat de hier 

aangetroffen stenen bijna allemaal afkomstig zijn uit twee kuilen.

De andere vindplaatsen hebben veel geringere hoeveelheden natuursteen opgeleverd. 

Opvallend genoeg geldt dit ook voor het grootste deel van de vindplaats 5 dat in de 

midden en late ijzertijd toch intensief bewoond is geweest. De precieze achtergrond 

van het lage aantal steen in deze zone is onduidelijk.

Het aantal vuurstenen is relatief gering. Enkele stuks zijn afkomstig van de late 

bronstijd-akker (X18). Daarmee heeft deze locatie -vanuit lithisch-archeologische 

perspectief - als meerwaarde dat het ons meer kan leren over de bewerking en het 

gebruik van vuursteen in het westelijke kustgebied van Nederland. 
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De dierlijke botresten 

C. Cavallo (Zooarchaeological consultancy)

12.1 Inleiding

In dit rapport wordt het onderzoek van het botmateriaal afkomstig uit het proef-

sleuvenonderzoek in het kerngebied besproken. Het doel van dit onderzoek is het 

vaststellen van de potentie van het aangetroffen botmateriaal voor zoöarcheologisch 

onderzoek naar de voedseleconomie en voedselvoorziening in het plangebied vanaf de 

late bronstijd tot in de nieuwe tijd.  

De onderzoekspotentie van het botmateriaal is enerzijds gelegen in de fysieke kwaliteit 

van het aangetroffen botmateriaal en anderzijds in de locatie en de chronologische 

inbedding van het materiaal. Specifiek van belang zijn: 

- de continuïteit in de bewoning van het onderzochte gebied. Dit biedt de 

mogelijkheid om eventuele veranderingen als gevolg van de vestiging van het 

castellum van Valkenburg en de Romeinse verdedigingswerken langs de limes te 

kunnen waarnemen.

- het onderzoek naar de impact van de Romeinse aanwezigheid op de locale 

agrarische bevolking voor zover het landbouw, veeteelt en vleesproductie. 

Methoden
Al het botmateriaal is nagekeken. Het botmateriaal is in een database per 

vondstnummer beschreven waarbij gekeken is naar de dierklasse (vissen, vogels en 

zoogdieren), diersoort (carnivoor, groot zoogdier etc.), fragmentatie- en conserverings-

graad (zie bijlage 8). Tevens is de aanwezigheid van verbrandingssporen, pathologieën 

en vraat- en antropogene sporen vastgesteld. Indien mogelijk zijn metrische gegevens 

gedocumenteerd en schofthoogten berekend.

De waardering van het materiaal is uitgevoerd op basis van de Laboratorium Protocol 

Archeozoölogie van de ROB (RCE).195 De codering van de gegevens is gedaan ook 

volgens de specificaties van de ROB (RCE).196

Resultaten
Het onderzochte botmateriaal is afkomstig uit deelgebied 1 en deelgebied 2B. 

Deelgebied 2A heeft slechts enkele verspreide botresten opgeleverd die niet zijn 

geanalyseerd (fig. 12.1).

Uit deelgebied 1 zijn in totaal 4036 fragmenten botmateriaal onderzocht, met 

een totaalgewicht van 39.968 g. Iets minder dan de helft (1830 botfragmenten) is 

afkomstig uit kuilen en greppels, waaronder 998 botfragmenten uit zes kuilen met 

complete en halfcomplete dierskeletten. De overige 2206 stuks zijn aangetroffen in 

vondstlagen en vegetatiehorizonten. Ruim 40% van het bot uit vondstlagen bestaat 

uit sterk gefragmenteerd materiaal dat afkomstig is uit zes grondmonsters (20 l) van 

vondstlagen op vindplaats 1 (site X16, 2 monsters), vindplaats 2 (site X18, 3 monsters) 

en vindplaats 7 (site W4, 1 monster). Deze grondmonsters zijn gezeefd over een zeef 

met een maaswijdte van 3 mm. Het overige botmateriaal uit vondstlagen en al het bot 

uit grondsporen is met de hand verzameld.

195  Lauwerier 1997.
196  Idem.

12
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Uit deelgebied 2B zijn in totaal 2.311 stuks botmateriaal onderzocht, met een 

totaalgewicht van 38.523 g. 2.028 botfragmenten zijn afkomstig uit kuilen en greppels, 

waaronder 200 botfragmenten uit kuilen met complete en halfcomplete dierskeletten. 

De overige botfragmenten zijn aangetroffen in vondstlagen en vegetatiehorizonten. 

Zeefmonsters waren niet beschikbaar voor waardering. Het overige botmateriaal uit 

vondstlagen en al het bot uit grondsporen is met de hand verzameld. 

De resultaten van het botmateriaal uit het proefsleuvenonderzoek wordt hieronder 

gepresenteerd volgens de indeling in landschapseenheden: kwelderlandschap 

(§12.2) en deklandschap (§12.3). Vervolgens worden het materiaal uit de Romeinse 

tijd (vindplaatsen 7 en 8) (§12.4), de middeleeuwen en de nieuwe tijd (§12.5) en de 

geïsoleerde dierbegravingen (§12.6) besproken. De bij de besproken vindplaatsen, sites 

en sporen behorende tabellen zijn achterin het hoofdstuk bijgevoegd.
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Figuur 12.1 
Overzicht van dierlijk bot per put.
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12.2 Kwelderlandschap

12.2.1 Vindplaats 1 (late bronstijd – ijzertijd)

Site X16 

Waardering

Het meeste botmateriaal komt uit de vondstlaag in werkputten 2 en 10002. Inhoudelijk 

en kwalitatief gezien is de waarde van het zoöarcheologisch materiaal uit deze 

groep goed. De conservering is goed en de fragmentatiegraad is matig tot redelijk. 

Het meeste gefragmenteerde materiaal komt uit de zeefresiduen. Onder het bot 

bevindt zich verbrand materiaal. Het gaat om kleine stukjes bot van zoogdieren 

(fragmentatiegraad 1), die voornamelijk afkomstig zijn uit zeefresiduen. Daarnaast 

is de aanwezigheid vastgesteld van snijsporen en in mindere mate haksporen en 

vraatsporen. Bij een enkel fragment was een pathologische aandoening zichtbaar.

Determinaarbaarheid

Ondanks de matige tot redelijke fragmentatiegraad kon 11% op soort of familiegroep 

gedetermineerd worden. Rund is de meest aangetroffen soort, gevolgd door varken en 

schaap/geit. Opvallend is de aanwezigheid van wilde soorten: edelhert, vos en mogelijk 

een ander kleine soort katachtige (carnivoor). 

Bijna 11% van het totaal aantal fragmenten is afkomstig van 'groot zoogdier' (LM), 

terwijl minder dan 1% van het materiaal uit 'middelgroot zoogdier' (MM) bestaat. 

Bijna 77% van het materiaal kon niet gedetermineerd worden. In deze categorie vallen 

waarschijnlijk vooral resten van grote zoogdieren. Er zijn geen resten van vogels of 

vissen aangetroffen. Vermeldenswaardig is verder de aanwezigheid van enkele resten 

van rodentia (knaagdieren/muizen) in de zeefresiduen van de vondstlaag.

Bijzonderheden 

In het handverzamelde materiaal uit de vondstlaag in put 10002197, zijn delen van 

de stang van een edelhert (Cervus elaphus) aangetroffen waarop haksporen zijn 

vastgesteld. Mogelijk gaat het om fragmenten van twee verschillende stangen. Er zijn 

resten van volwassen (maar niet al te oude) paarden aanwezig, samen met resten van 

jongere en heel jonge paarden. 

In werkput 2 zijn relatief veel resten van rund gevonden, voornamelijk kleine runderen. 

De runderen zijn meestal volwassen, maar ook enkele jongere/juveniele individuen zijn 

aanwezig

Conclusie

De aanwezigheid van wilde diersoorten binnen dit bottencomplex lijkt te wijzen op 

een datering in de bronstijd. Ondanks dat slechts zoogdieren zijn aangetroffen, biedt 

de brede variatie in soorten samen met de aanwezigheid van ‘bewerkt’ materiaal’ en 

de goede kwaliteit (de herkenbaarheid van sporen op het bot is hoog) een goede basis 

voor onderzoek van de landbouw- en voedseleconomie.

Door de afwezigheid van vogels en vissen lijkt het bij een eventuele toekomstige 

opgraving van site X16 niet zinvol om grondsporen systematisch te zeven. Voor het 

onderzoeken van de samenstelling van de vondstlaag volstaat (statistisch gezien) een 

steekproefsgewijze monster- en zeefprogramma (bijvoorbeeld om de 10 m).

197  Spoor 6000.
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12.2.2 Vindplaats 2 (late bronstijd-ijzertijd)

Site X18 

Waardering

Deze site bestaat uit een vondstlaag uit de bronstijd waaruit handmatig bot is 

verzameld. Daarnaast zijn drie grondmonsters uit de vondstlaag gezeefd en 

geïnspecteerd op zoöarcheologische resten. De inhoudelijk en fysieke kwaliteit van het 

aangetroffen botmateriaal varieert. Het materiaal is redelijk tot sterk gefragmenteerd. 

Dit geld opvallend genoeg zowel voor het gezeefde als het handverzamelde materiaal. 

Er zijn heel weinig verbrande botresten en botresten met antropogene sporen 

aangetroffen.

Determineerbaarheid

De determineerbaarheid van het materiaal is goed. Ca 10% van de botresten kon op 

soort of familiegroepen gedetermineerd worden. Het handverzamelde materiaal heeft 

de gedomesticeerde soorten van de veestapel opgeleverd. Het gezeefde materiaal 

heeft extra informatie over deze soorten opgeleverd. Rund is de meest aangetroffen 

soort, gevolgd door schaap/geit en varken. Er zijn geen andere gedomesticeerde of 

wilde zoogdieren gevonden. Bijna 20% van het totaal aantal fragmenten is afkomstig 

van grote zoogdieren en slechts 2% van middelgrote zoogdieren. Ruim 68% van het 

materiaal kon niet worden gedetermineerd. Alleen in de zeefresiduen zijn resten van 

vogels of vissen aangetroffen. 

Bijzonderheden

De complete (maar gefragmenteerde) linker- en rechter achterpoot van een klein 

rund (vanaf de tibia tot de metatarsus) is afkomstig uit de vondstlaag in werkput 11.198 

Gezien de samenstelling en fragmentatiegraad van het botmateriaal is vermoedelijk 

sprake van een depositie van consumptie- en slachtafval. 

Conclusie

Ondanks dat het materiaal niet goed is bewaard, heeft het botmateriaal van site X18 

voldoende potentie voor het beantwoorden voor de vragen over de eetgewoonten 

en agrarische economie. Omdat met name de zeefmonsters extra informatie hebben 

opgeleverd, verdient het verder aanbeveling om bij een eventuele toekomstige 

opgraving een systematisch monster- en zeefprogramma uit te voeren. 

Sites X3, X4 en X7

Waardering 

Het hier besproken botmateriaal is niet alleen afkomstig van de sites X3, X4 en X7 

maar ook van de off-site zone daarbuiten. Genoemde sites vertegenwoordigen een 

agrarisch gebruikt deel van het centrale kwelderlandschap. De conservering van het 

materiaal is doorgaans goed. Het meeste materiaal is donkerbruin van kleur. Op enkele 

botfragmenten zijn vraat-, hak- en brandsporen aangetroffen, maar geen snijsporen. 

Verder tonen enkele botfragmenten pathologische verschijnselen. De fragmentatie is 

iets hoger dan die van de andere botcomplexen in het kwelderlandschap.

198  V.46.
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Determineerbaarheid

Een klein deel (ca.27%) van het botmateriaal kon op soort worden gedetermineerd. 

Er zijn alleen botten van zoogdieren aangetroffen. De meeste botfragmenten zijn 

afkomstig van rund, gevolgd door paard, mogelijk varken, en schaap/geit.

Conclusie

Het materiaal is in voldoende goede staat om vragen met betrekking tot de landbouw- 

en voedseleconomie te kunnen beantwoorden. 

12.2.3 Vindplaats 3 (late ijzertijd - Romeinse tijd

Op site X23 (enkele greppelsporen uit de ijzertijd of de Romeinse tijd) is slechts een 

botfragment verzameld: een compleet pijpbeen (radius) van een rund. Op basis van 

zijn grootste lengte kon een schofthoogte van 105 cm worden berekend.199 Een 

dergelijke geringe grootte is kenmerkend voor runderen uit de ijzertijd.  

12.2.4 Vindplaats 18 (late ijzertijd)

Het materiaal van deze vindplaats (een klein vondstcomplex uit vermoedelijk de 

late ijzertijd) bestaat uit slechts acht botfragmenten waarvan geen enkele op soort 

determineerbaar was. Wel zijn middelgrote en grote zoogdieren herkend. Het 

materiaal is sterk gefragmenteerd. De geringe omvang van het complex laat geen 

uitspraken toe over de waarde ervan. 

12.3 Deklandschap

12.3.1 Vindplaats 4 (late ijzertijd - Romeinse tijd)

Waardering

Het botmateriaal is uit een kuil afkomstig. Het materiaal is zeer goed bewaard. De 

fragmentatie is wel relatief hoog en is oudtijds veroorzaakt. Het materiaal is tevens 

licht verweerd, waardoor voornamelijk de randen van de gewrichtvlakken beschadigd 

zijn. Dit maakt het materiaal minder geschikt voor metrisch onderzoek. Een relatief 

groot deel van de botresten (13,7%) vertoont sporen van snijden en vraat, alsmede 

'trampling'.

Determineerbaarheid

De helft van het botmateriaal is op soort determineerbaar. Er zijn alleen zoogdieren 

aangetroffen, voornamelijk rund, maar ook relatief veel paard. Slechts een enkel 

fragment van schaap/geit is gevonden. Het sterk gefragmenteerde bot was doorgaans 

niet determineerbaar.

Bijzonderheden

Een goed bewaarde hoornpit van een relatief groot rund, mogelijk een (jong 

volwassen) stier is aangetroffen. Verder zijn op runderbotten pathologieën aanwezig 

die symptomatisch zijn voor het gebruik van de dieren als trek- of lastdier. Een 

phalanx1 van een paard vertoont snijsporen die op het uitvillen van het dier wijzen.

199  Bergtröm & van Wijngaarden-Bakker 1983.
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Conclusie

Ondanks de relatief hoge fragmentatie is het materiaal zeer geschikt voor verdere 

analyse. Dit is voornamelijk te danken aan de aanwezigheid van pathologische sporen 

die duiden op de aanwezigheid van last- en trekdieren. Bestudering hiervan kan 

informatie opleveren over de agrarische economie van de nederzetting.

12.3.2 Vindplaats 5 (ijzertijd – Romeinse tijd)

Waardering

Het botmateriaal van deze vindplaats is afkomstig van meerdere sites (Y3, Y4 en Y6- 

Y9) en de off-site zones binnen deze vindplaats. 

Het botmateriaal is goed bewaard. De fragmentatie is echter iets hoger dan die 

van vindplaats 4. Een relatief hoog aandeel van de botfragmenten vertoont snij- en 

haksporen (7%). Vraatsporen en brandsporen zijn in mindere mate aanwezig (<1%). 

Er zijn waargenomen (1%). Een paar botresten vertonen sporen van licht verwering 

waardoor het botoppervlak slecht bewaard is. 

Determineerbaarheid

Iets minder dan de helft (ca.43%) van het botmateriaal is op soort determineerbaar. Er 

zijn voornamelijk zoogdieren aangetroffen. De meeste botfragmenten zijn afkomstig 

van rund (28%), gevolgd door schaap/geit (6%), paard (2%) en varken (2%). Opvallend 

is dat drie fragmenten van hond aanwezig zijn. Verder zijn vijf botresten van vissen 

gevonden. Het zijn allemaal fragmenten van de operculi van de dunlipharder. 

Bijzonderheden

Opvallend is het relatief hoge percentage schaap-/geitfragmenten. Dit zou kunnen 

wijzen op een locale toename van de wolproductie. Hiervoor zou de bepaling van de 

leeftijdscategorieën een goede aanwijzing kunnen geven. 

De meeste snij- en haksporen wijzen op traditionele inheemse slachtmethoden, maar 

er zijn schouderbladen die dunne snijsporen langs de mediale zijde vertonen, naast 

kleine herhaalde haksporen op het gewricht en op het margo laterale, die meer op 

Romeinse invloed wijzen. Het materiaal toont een grote variatie aan skeletelementen 

en leeftijden. Naast volwassen dieren zijn er ook jongere, zelfs neonatale dieren 

aanwezig, voornamelijk lammetjes en kalfjes. 

Paarden zijn middelgroot. Runderen zijn relatief klein200 en vertonen in meerdere 

gevallen sterke spieraanhechtingen en pathologieën die gerelateerd kunnen worden 

aan hun gebruik als trek-/lastdieren.

Conclusie

Het materiaal uit dit complex is bijzonder geschikt voor archeozoölogische analyse. Dit 

is voornamelijk te danken aan de grote variatie in samenstelling en leeftijdsopbouw en 

vanwege het relatief grote aandeel aan botresten met antropogene sporen. Met name 

het naast elkaar voorkomen van snij- en haksporen die wijzen op een inheemse traditie 

en een Romeinse beïnvloeding is interessant. Dat maakt dat dit botcomplex essentiële 

informatie kan leveren over de agrarische economie van de nederzettingen van lokale 

groepen vlak vóór en tijdens de Romeinse aanwezigheid. 

200 Op een MT van rund met een GL=216,0 mm is een SH van 117,8 cm (von den Driesch & 
Boessneck 1974) en 113,4 cm (Bergström & van Wijngaarden-Bakker 1983) berekend.
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12.3.3 Vindplaats 6 (late ijzertijd - Romeinse tijd)

Waardering

Dit botcomplex is afkomstig van de sites Y1 en Y2.Het materiaal is ten dele goed 

bewaard (site Y2) en ten dele slecht (site Y1). Verweerd materiaal, waardoor sporen niet 

zichtbaar zijn, is waargenomen bij vooral het materiaal van Y1. Slachtsporen (inclusief 

snijsporen) en pathologieën zijn wel goed zichtbaar in het materiaal uit Y2.

De fragmentatiegraad is matig. Er zijn complete botten van rund voor de bepaling van 

de schofthoogte beschikbaar.

Determineerbaarheid

Bijna alle botresten konden op soort worden gedetermineerd. Er zijn alleen zoogdieren 

aangetroffen. Rund is dominant (87%), maar ook schaap/geit en paard zijn aanwezig; 

varken ontbreekt. 

Bijzonderheden

Het materiaal bestaat voornamelijk uit volwassen runderen. De botresten tonen 

pathologische verschijnselen in de vorm van sterke spieraanhechtingen en/of 

‘lipping’ rond de gewrichtsvlakken. Dit kan het resultaat zijn van zware overbelasting 

(trekdieren) en/of ouderdom. 

Verder valt uit de botresten van paard af te lezen dat het om kleine dieren gaat.

Conclusie

Door de pathologische sporen is het materiaal geschikt voor het beantwoorden van 

vragen over de agrarische economie van vindplaats 6. 

12.4 Vindplaatsen 7 en 8 (Romeinse tijd)

Vindplaats 7 omvat het westelijke deel van de Romeinse nederzetting Marktveld. De 

periferie van deze nederzetting en de nabij gelegen nederzetting Veldzicht is vindplaats 

8 genoemd. In een groot deel van beide vindplaatsen zijn kleine hoeveelheden 

botmateriaal aangetroffen, soms in een vondstlaag, soms in sporen. Dit botmateriaal 

wordt als een geheel behandeld (sites W2-W9). Twee botcomplexen verdienen 

een apart beschouwing. Dit betreft allereerst het botmateriaal dat is aangetroffen 

tussen de plaggen van het Romeinse weglichaam (site W1). Het tweede bijzondere 

botcomplex heeft betrekking op site W10, een vondstconcentratie met o.m. aardewerk 

uit de tweede helft van de ijzertijd en Romeinse tijd.

12.4.1 Site W1

Waardering

Het botmateriaal van site W1 is aangetroffen in en onder het dijklichaam van een weg 

uit de Romeinse tijd. Mogelijk is het tezamen met de plaggen van het dijklichaam 

van elders aangevoerd. Het zoöarcheologische materiaal uit deze groep laat zich 

goed vergelijken met dat van de sites W2-W9. Het materiaal is heel goed bewaard en 

kenmerkt zich door een matige fragmentatiegraad. Hierdoor konden antropogene 

sporen en sporen van vraat worden vastgesteld. Daarbij valt op dat slacht- en 

snijsporen in gelijke mate aanwezig zijn. Verbrand bot is nauwelijks aanwezig. 
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Determineerbaarheid

Meer dan de helft van het materiaal (57%) kon op soort of familiegroepen 

gedetermineerd worden. Er is een relatief grote variatie in de soorten en dierencate-

gorieën gevonden. Rund is de dominante soort, gevolgd door schaap/geit en in minder 

mate varken. Paard en hond zijn ook vastgesteld. 

Opvallend is de aanwezigheid van wilde soorten, o.m. edelhert en vos. Er zijn verder 

relatief veel ( 17%) resten van vogels (eendachtigen) en vooral vissen aangetroffen.

Er is ook een enkel menselijk botfragment aangetroffen, dat beschouwd kan worden 

als toevalsvondst. Dergelijke menselijke botfragmenten worden vaker tussen dierlijk 

botafval aangetroffen en zijn er waarschijnlijk als gevolg van verplaatsing van grond 

terechtgekomen. 

Bijzonderheden

Runderen tonen een grote variatie in grootte en in leeftijd. Hele jonge (kalven) en 

redelijke oude runderen zijn aanwezig.

Meerdere soorten vissen zijn aangetroffen. Zeer interessant zijn resten van steur; 

het betreft meerdere dermale platen van mogelijk één individu (fig. 12.2-6). Het 

gaat om een zeer groot exemplaar, vergelijkbaar met de neolithische exemplaren 

uit Vlaardingen, waarvan de resten afkomstig waren van de grootste steuren die 

ooit in Nederland gevonden zijn.201 Steuren zijn anadrome vissen die in de zomer als 

volwassen dieren zoet water opzoeken om te paaien. Steur is ook in het castellum 

van Valkenburg202 en in het in de vorige eeuw opgegraven deel van de nederzetting 

Marktveld203 gevonden. De andere aangetroffen soorten zijn snoek (middelgroot), 

fint, dunlipharder204 (groot). Snoek is een fluviatiele vis die in opgravingen regelmatig 

wordt aangetroffen is, o.m. in de hiervoor genoemde opgraving Marktveld-geul. De 

fint is, evenals de steur, ook een anadrome vis die paait in zoet water en na een jaar 

naar de zee gaat. Hij leeft in riviermondingen en estuaria. Door recent onderzoek aan 

de verspreiding van de dunlipharder en de vondst van kleine juveniele dunlipharder ten 

zuiden van Utrecht is vastgesteld dat ook deze hardersoort een anadrome vis is, die 

paait in zoet water.205 Alle drie deze soorten bevestigen de exploitatie van vissen in de 

Romeinse tijd. 

12.4.2 Sites W2-9

Waardering

Het botmateriaal is uit de periferie van de nederzettingen Marktveld en Veldzicht is 

matig gefragmenteerd. Deze relatief beperkte fragmentatiegraad hangt samen met de 

aanwezigheid van (semi)complete skeletten. Opvallend is verder de bijzonder goede 

conservering; slechts enkele botten vertonen sporen van verwering. Hierdoor is de 

aanwezigheid van snij-, hak- en vraatsporen goed waar te nemen.  

Het weinige verbrande bot is allemaal afkomstig uit het zeefresidu van het 

grondmonster van de vondstlaag in put 28 (site W4). De kleur van het materiaal 

varieert van een lichtere (moderne) kleur tot een donkere of hele donkere kleur bruin 

(oud). Dit betekent dat er waarschijnlijk ook botfragmenten tot dit complex zijn 

gerekend met een ouderdom jonger dan de Romeinse tijd.

201  Van Maren 1971.
202  Clason 1967.
203  Opgraving Marktveld-geul. Gehasse 1997.
204  Determinatie B. Beerenhout.
205  Beerenhout 2009.
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Determineerbaarheid

Door de geringe mate van fragmentatie zijn de botfragmenten relatief goed te 

determineren. Ca. 35% van de botresten kon op soort of familiegroep gedetermineerd 

worden. Het complex herbergt een relatief breed scala aan soorten. Rund is de meest 

aangetroffen soort, gevolgd door varken en schaap/geit. Paard en hond zijn ook 

aanwezig, evenals vogels en vissen. Wilde zoogdieren ontbreken daarentegen geheel 

in het complex.

Bijzonderheden

Opvallend bij de antropogene sporen is dat meer haksporen dan snijsporen zijn 

vastgesteld; deze verhouding wijkt af van de vindplaatsen 1-6 waar snijsporen 

doorgaans dominant zijn.

Botmateriaal van runderen van verschillende leeftijden (juveniele tot volwassenen) zijn 

aangetroffen, onder meer van kleine runderen. Hoornpitten en botten van de schedel 

zijn zeldzaam. 

Onder de resten van paarden bevindt zich een stevig-groot exemplaar met sterk 

spieraanhechtingen (een teken van hoge ouderdom), en een jong volwassen paard. 

Bijzonder zijn verder de partiële skeletten van een hond206 en varken.207 Bij de hond 

zou het kunnen gaan om een speciale depositie. De resten van het varken waren 

compleet verbrand (gecalcineerd). Desondanks konden op een schouderblad zware 

haksporen worden aangetroffen die wijzen op Romeinse slachtmethoden.208

12.4.3 Site W10 

Op site W10 is tussen het aardewerk ook wat botmateriaal aangetroffen. Het 

materiaal is goed bewaard, weinig gefragmenteerd en met een goed geconserveerd 

botoppervlakte. Alleen de soorten rund en schaap/geit zijn aanwezig. Opvallend zijn 

de vondsten van een o.a. een hoornpit van een ram, omdat hoornpitten op andere 

vindplaatsen en sites nauwelijks zijn gevonden.

12.4.4 Conclusie vindplaatsen 7 en 8

Het botmateriaal van de vindplaatsen 7 en 8 is heel goed bewaard, weinig 

gefragmenteerd en met een goed geconserveerd botoppervlakte. Slachtsporen en 

vraatsporen zijn daardoor goed zichtbaar. Daarbij viel op dat de slachtmethoden 

afwijken van die van de vindplaatsen 1 t/m 6.

Het onderzoek heeft de aanwezigheid aangetoond van meerdere gedomesticeerde 

en wilde diersoorten. Tevens bleek het mogelijk om de leeftijd en de grootte van de 

meeste voorkomende dieren te bepalen. In vergelijking met de andere vindplaatsen 

valt de aanwezigheid van partiële skeletten op.

De soortensamenstelling van de beide Romeinse vindplaatsen lijkt op het eerste 

gezicht vergelijkbaar met het materiaal van de opgraving Marktveld-geul. Ook daar 

zijn rund en schaap/geit als belangrijkste soorten aangetroffen en is varken weinig 

vertegenwoordigd. Deze overeenkomst is niet vreemd omdat zowel vindplaatsen 7 en 

8 als Marktveld-geul materiaal hebben opgeleverd dat gerelateerd kan worden aan 

de nederzetting Marktveld. Interessant is dat vindplaatsen 7 en 8 en Marktveld-geul 

206  Kleine hond (put 10074, V.796) van ca. 1,5 jaar met een schofthoogte van ca. 40 cm (Harcourt 
(1974).

207  Put 10074, V.797.
208  Dergelijke zware haksporen ontbreken doorgaans in een prehistorische context. Maltby 

1989.
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afwijken van het soortenspectrum uit het castellum, waar varken juist goed vertegen-

woordigd is.209 Verder valt binnen het complex van vindplaatsen 7 en 8 de grote variatie 

in grootte van runderen op. Er zijn overwegend kleine exemplaren aangetroffen, maar 

ook enkele botfragmenten van uitzonderlijk grote runderen. Zo leverde v.867 een 

bijzonder grote atlas op van een redelijk oud dier met sterke spieraanhechtingen. Het 

is de vraag of deze forse botresten afkomstig zijn van een grote gedomesticeerde stier 

of een wild oerrund.

209  Gehasse 1997.

Figuur 12.2 
Parietale van steur (site W1).

Figuur 12.3 
Cleithrum van steur (site W1).

Figuur 12.4 
Dorsale plaat van steur (site W1).

Figuur 12.5 
Laterale plaat van steur (site W1).

Figuur 12.6 
Laterale plaat van steur (site W1).
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12.5 Middeleeuwen en de nieuwe tijd 

Vindplaats 14
In totaal zijn er op deze vindplaats zeven, goed geconserveerde botfragmenten 

aangetroffen. Er zijn alleen zoogdieren aangetroffen, voor zover determineerbaar 

steeds rund.

Vindplaats 15 
Het materiaal van het botcomplex is afkomstig uit de top van de vulling van een brede 

sloot. Tussen het botmateriaal bevond zich keramiek uit grofweg 1900. De sloot zelf 

kan in oorsprong uit de middeleeuwen stammen. Het bot bestaat uit de resten van 

een partieel skelet van een varken en uit andere niet determineerbare kleinere en zeer 

verweerde fragmenten die mogelijk bij het skelet horen. In totaal 47 fragmenten met 

een gewicht van 852 g. 

Het dier is zeer oud. Alle kiezen zijn sterk versleten. De kroon is bijna volledig versleten 

Het dier is zeker een gedomesticeerd varken. De kaken zijn robuust maar relatief kort. 

De schedel heeft een langgerekte snuit. Aanwezig zijn elementen van de schedel, 

borstkast en voorpoten. Een van de metacarpi toont sporen van een sterke ontsteking 

rondom het proximale deel van het bot. Behalve een vertebra thoracale zijn alle andere 

aangetroffen botten vergroeid. De bijhorende sponsachtige (spongiosa) fragmenten 

lijken verbrand te zijn. Geen ander spoor is waargenomen. De botten zijn vrijwel 

compleet en goed bewaard.

Vindplaats 17
Het zoöarcheologische materiaal van vindplaats 17 behoort tot de boerderij Torenvliet, 

daterend uit de 16e/17e-20e eeuw. Er zijn hier enkele resten van varken, rund en 

paard aangetroffen. Een enkel spoor (snijspoor) is op een fragment van een varken 

vastgesteld. Verder zijn er geen speciale opmerking over dit materiaal.

Overig ‘materiaal’ 
In een sloot uit de middeleeuwen of nieuwe tijd (spoor 10.001) is een complete femur 

(dijbeen) van een bever met snijsporen gevonden. Dit is het enige fragment van bever 

tot nu toe gevonden in de hele complex.210

12.6 Geïsoleerde dierbegravingen

In totaal zijn elf geïsoleerd gelegen kuilen met complete of half-complete dierskeletten 

aangetroffen (fig. 12.7). De kuilen leverde geen daterend materiaal op, maar een aantal 

is op basis van de kenmerken van het botmateriaal (iets) scherper te dateren.211

Put 9 spoor 17

Dierbegraving: rund

De botten lagen aan de zuidkant van de kuil land de rand. Alle epifyses waren 

vergroeid: het dier was ouder dan 2 jaar toen het stierf.212 Het betreft een groot dier 

met een schofthoogte van 134 cm, hetgeen groter is dan de range aan schofthoogten 

die bekend zijn uit Romeinse militaire nederzettingen in Nederland. Het is daarom zeer 

waarschijnlijk een subrecent skelet.

210  V.181.
211  Spoor 23 in put 10 is in het veld in eerste instantie als dierbegraving behandeld. Later bleek 

het te gaan om een recente verstoring.
212  Silver 1969.
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Put 10 spoor 38

Dierbegraving: rund

Het betreft een partieel skelet (aanwezig: kop/schedel, wervels, ribben en sternum, 

voor- en achterpoot). De schofthoogte is 120,1 cm. Dat is een cm lager dan de 

gemiddelde schofthoogte gevonden bij de Romeinse castella in Nederland, maar 

wel hoger dan bij de inheems-Romeinse nederzettingen. Het is ook veel hoger dan 

de schofthoogten die uit de opgraving Marktveld bekend zijn (99,8 en 92,5 cm).213 

Ondanks de relatief donkere kleur van het materiaal, lijkt dit een dier dat meer bij de 

moderne grootte past.

Put 12 spoor 4

Dierbegraving: rund

Onduidelijke kuil met verspreid dierlijke resten die niet in een duidelijk anatomisch 

verband lagen. 

Aanwezig waren de complete voor- en achterpoten en voeten, ribben, wervels 

(staartwervels), phalangen en sesambeentjes. Met een schofthoogte van 128,6 cm zou 

dit individu tot de grootste runderen behoren die bekend zijn uit Romeinse militaire 

nederzettingen in Nederland. De grootte van dit skelet en de lichter kleur (crème) 

duiden echter op een meer recente ouderdom. 

213  Verhage 1982.
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Figuur 12.7 
Overzicht van de locaties met geïsoleerde 
dierbegravingen.
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Put 12 spoor 27

Dierbegraving: paard

Onduidelijke kuil met resten van de schedel, nekwervels en voor- en achterpoten van 

een volwassen paard. Het materiaal is redelijk gefragmenteerd en sterk verweerd. De 

lichter kleur van het materiaal duidt op subrecent periode.

Put 78 spoor 7

Dierbegraving: paard

Kuil met een bijna complete skelet. Het materiaal is matig gefragmenteerd. De 

oppervlakte van de botten is door chemisch verwering van de bodem sterk aangetast. 

Kleur van het materiaal varieert van licht- crème tot donker bruin en duidt op een 

oudere begraving.

Met een schofthoogte van 147,4 cm heeft het paard een gemiddelde grootte die goed 

past binnen de variatie van Romeinse paarden in de Romeinse militaire nederzettingen 

in Nederland. In Marktveld is in de periode 70-120 bijvoorbeeld sprake van een 

gemiddelde schofthoogte van 148 cm.214

Put 96 spoor 3

Dierbegraving: paard

Een kuil met resten van een (semi)compleet skelet van een paard (delen van de 

schedel, losse kiezen, ribben, resten van de voor- achterpoot en voet). Het betreft hier 

een volwassen dier van meer dan drie jaar oud. De schofthoogte van 148, 8 cm duidt 

op een dier van een gemiddelde grootte.

In hetzelfde spoor zijn ook een rest van middelgroot zoogdier en twee botfragmenten 

van een rund aangetroffen. Alleen op de runderbotten zijn snij- en vraatsporen 

aangetroffen. 

De samenstelling van de soorten en de aanwezigheid van resten van andere dieren in 

combinatie met het paardenskelet duidt niet op een speciale depositie. Wel geldt voor 

dit paardenskelet hetzelfde als dat van put 78-spoor 7, namelijk dat het goed past in de 

variatie van Romeinse paarden gevonden in Nederlandse militaire nederzettingen. 

Put 308, spoor 3 

Dierbegraving: rund

Het betreft een incompleet en matig bewaard skelet van een juveniel rund van ca. 1,5 

jaar oud. Aanwezig zijn de resten van de schedel, de linker- en rechterachterpoten en 

de rechtervoorpoot, wervelkolom en ribben. Er zijn geen slacht-, brand-, of vraatsporen 

aangetroffen. De datering is onzeker.

214  Lauwerier & Robeerst 1998.



282	nieuw valkenburg

Put 193, spoor 18

Dierbegraving: rund

Een kuil met delen van een goed bewaard gebleven skelet van een juveniel rund. Het 

betreft de resten van de linker- en rechterachterpoten, een deel van de voorpoot 

(schouderblad) en enkele wervels. Het gaat om een juveniel individu. Op de 

botfragmenten zijn geen pathologisch verschijnselen of sporen van slacht-, brand- en 

vraat aangetroffen. Mogelijk is deze dierbegraving gerelateerd aan vindplaats 5 (site 

Y5). Aangezien het hier mogelijk een huisplaats uit de ijzertijd of Romeinse tijd betreft, 

bestaat de kans dat het om een rituele depositie gaat. 

Put 322, spoor 4

Dierbegraving: rund.

Het betreft een volwassen rund van minimaal 3,5 jaar met een schofthoogte van 

120 cm.215 De schofthoogte en het formaat van het dier is vergelijkbaar met die 

van runderen gevonden van Nieuw Valkenburg. Het skelet is goed bewaard en 

alle lichaamsdelen zijn compleet aanwezig, met uitzondering van de schedel die 

grotendeels ontbreekt. Op grond van de 14C-datering van een botfragment hoort dit 

skelet thuis in de 11e of 12e eeuw.

Put 179 spoor 4

Dierbegraving: rund.

In totaal 430 botfragmenten (7297 gr) behoren tot een bijna complete runderskelet. 

Het dier is van een groot formaat en dit ondersteunt de moderne datering ervan. 

215  Von den Driesch en Boessneck 1974. 

Figuur 12.8 
Put 308, spoor 3. Uitgeprepareerde begraving 
van een rund van 1,5 jaar oud.
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Put 211 spoor 3301, vak 5

Dierbegraving: rund.

Verzameling botten van mogelijk een individu, in de top van de kwelderafzettingen. 

Het gaat mogelijk om een dierbegraving, maar dat is niet zeker omdat geen kuilspoor 

is waargenomen. De fragmentatie is laag. Het botoppervlak is matig verweerd, 

waardoor de pre-depositionele sporen minder zichtbaar zijn. 

 Op grond van de stratigrafische positie dateert dit runderskelet waarschijnlijk uit de 

late bronstijd – vroeg-Romeinse tijd.

12.7 Conclusie

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 6.347 fragmenten bot verzameld 

en onderzocht (totaal 78.491 gr.). Over het algemeen is het zoölogisch materiaal 

goed tot zeer goed geconserveerd, maar ook tamelijk gefragmenteerd (ruim 80% 

valt in fragmentatieklasse 1) en voor 7% verbrand. Desondanks was het mogelijk 

om van een aanzienlijk aantal botresten de diersoort te bepalen (ongeveer 50% 

van het handverzamelde bot kon op soort worden gedetermineerd). Tevens bleek 

het goed mogelijk om gegevens over slachtleeftijden, slachtsporen, schofthoogte 

en pathologieën, uit de botfragmenten af te leiden. Dit betekent dat de fysieke en 

inhoudelijke kwaliteit van het botmateriaal voldoende tot goed is en een bruikbare 

basis vormt voor onderzoek naar de landbouw- en voedseleconomie van de 

verschillende vindplaatsen. 

Meer specifiek biedt het botmateriaal de mogelijkheid om nader licht te werpen op de 

volgende aspecten:

Morfometrische studie. De fragmentatie van het materiaal is voornamelijk het gevolg 

van pre-depositionele factoren (slacht). Metrische gegevens kunnen goed vastgesteld 

worden. Hierdoor kan een betrouwbare evaluatie van de grootte van de dieren, 

voornamelijk van de runderen, worden gemaakt. Metrische gegevens van hoornpitten 

kunnen informatie opleveren over het geslacht.  

In het onderzoeksgebied zijn elf geïsoleerd gelegen kuilen met complete of 

half-complete dierskeletten aangetroffen. De kuilen leverden geen daterend materiaal 

op. Met name de runderen lijken op basis van hun schofthoogte van recenter datum, 

terwijl de paarden goed passen in de Romeinse tijd.  

Leeftijdsbepaling van de dieren, voornamelijk op basis van wisseling en slijtage 

van de kiezen (craniale leeftijdbebaling). Deze informatie is van belang om inzicht 

te krijgen in de eventuele economische veranderingen samenhangend met vlees- en 

melkproductie. Om goed grip te kunnen krijgen op de rol van de zoogdieren is het 

belangrijk dat er niet alleen handverzameld botmateriaal - dit levert immers een over-

vertegenwoordiging (bias) van volwassen dieren op, maar dat ook gezeefd materiaal 

wordt geanalyseerd (minimaal 1 cm maaswijdte). Daarin kunnen zich jongere dieren 

bevinden. In de gezeefde monsters uit deelgebied 1 zijn bijvoorbeeld zoogdieren met 

deze potentiële informatie aangetroffen. 

Invloed van de Romeinse militaire aanwezigheid, onder andere op de import 

(introductie) van nieuwe soorten en migratie van dieren. Gezien de chronologische 

continuïteit van de vindplaatsen van het plangebied is het materiaal geschikt om 

de introductie van nieuwe soorten, voornamelijk kip, en de potentiële migratie van 
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dieren, varkens runderen en paarden vast te stellen. Tot nu toe is er in het onderzochte 

botmateriaal geen kip gevonden. De meeste aangetroffen vogels behoren tot 

eendachtigen. Wel is er kip gevonden in het castellum van Valkenburg en het kampdorp 

bij de opgraving te Markveld-geul. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de Romeinse 

invloed leidde tot het fokken van grotere koeienrassen, of dat de Romeinen varkens 

hebben geïmporteerd. Zo is er bij vindplaatsen 7 en 8 een bijzonder groot exemplaar 

rund aangetroffen, terwijl de meeste andere runderen klein zijn. 

Veranderingen in slachtmethoden en -activiteiten. De Romeinen introduceerden 

nieuwe manieren van slachten, waarbij het gebruik van zware gereedschappen andere 

sporen op het bot achterlieten. In het onderzochte materiaal zijn zowel traditionele als 

nieuwe technieken waargenomen.

Veranderingen in het soortenspectrum. In vergelijking met de vroegere prehistorische 

fasen, waarin meer wilde (zoog) diersoorten aanwezig zijn, lijkt de economie tijdens 

de Romeinse periode meer op de veeteelt gefocust. Deze veranderingen kunnen het 

gevolg zijn geweest van een grotere vraag naar en productie van rundvlees, maar ook 

van een eventuele toename van de locale consumptie van varkens en de ontwikkeling 

van de wolproductie. Daarnaast kan de wijze waarop wild, zoogdieren, vogels en vissen 

in het voedsel geïntegreerd zijn, aanwijzingen geven voor de veranderingen in de 

onderlinge verhoudingen van de diersoorten. 

Het belang van vogels en vissen in de locale economie en in het Romeinse 

voedselpatroon. In het onderzochte materiaal zijn vogels en vissen aangetroffen. 

Vogels en speciaal vissen lijken in de brons- en ijzertijd (m.u.v. sites X16 en X18) 

van beperkt belang te zijn. In de Romeinse tijd worden vissen meer gevangen. 

De verandering in het landschap, waardoor meer contact met de zee ontstond, 

kan de vangst voornamelijk van anadrome vissen, gestimuleerd hebben. Om in 

deze ontwikkeling een beter inzicht te krijgen is er voor vindplaatsen 7 en 8, naast 

de analyse van handverzamelde materiaal waarin vissen aanwezig zijn, ook een 

aangepaste zeefstrategie nodig waarbij vondstlagen en sporen systematisch worden 

bemonsterd. Voor vindplaatsen 1 (X16) en 2 (X18) geldt dat met name de zeefmonsters 

van de vondstlaag extra informatie hebben opgeleverd omtrent vogels en vissen. 

Intensivering van landbouw en veeteelt. Dit kan vastgesteld worden aan de hand 

van veranderingen in de relatieve percentages van de soorten, in combinatie met de 

aanwezigheid van pathologische aandoeningen die gerelateerd zijn aan overbelasting 

van de dieren. Specifiek voor de Romeinse tijd kan informatie over geslacht en 

leeftijdsgroep aanwijzingen verschaffen over de mogelijke aanvoer van dieren vanaf 

de locale nederzettingen naar het castellum en kampdorpen bij Valkenburg. Goed 

bewaarde hoornpitten vormen een goede indicatie voor het geslacht van de dieren. Zie 

ook de eerste twee aspecten.
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Tabellen bij hoofdstuk 12

soorten (totaal)

put 2 33 10002 totaal

rund 57 3 23 83

varken 4 2 6

schaap/geit 2 2

paard 2 3 5

edelhert 2 2

vos 1 1

felidae 1 1

felidae? 1 1

groot zoogdier (LM) 88 4 10 102

middelgroot zoogdier (MM) 6 2 8

indet 464 266 730

carnivoor 3 3

rodentia 3 3

totaal 623 7 317 947

soorten in vondslaag (zeefresidu)

put 2 10002 totaal

rund 1 7 8

carnivoor 3 3

rodentia 3 3

indet 272 199 471

 totaal 273 212 485

fragmentatiegraad (totaal)

put 1 2 3 4 5 6 totaal

2 564 19 6 4 7 23 623

33 5 2 7

10002 282 12 3 8 4 7 316

 totaal 851 31 9 14 11 30 946

sporen

put BC PA SH SS VRW VH totaal 

2 91 1 1 6 1 2 102

10002 27 2 1 2 32

 totaal 118 1 3 7 1 4 134

Toelichting  gebruikte codes & 
afkortingen bij tabellen

* Fragmentatiegraad:
1= 0- 10 %
2= 10-25%
3= 25-50%
4= 50-75%
5= 75-100%
6= 100%

* Sporen:
SS= snijsporen
SH=haksporen
BC = gecalcineerd
BK = verkoold
VH= vraatsporen
VRW= verweerd

Tabel 12.1
Data botmateriaal vindplaats 1 (site X16).

fragmentatiegraad (zeefresidu uit vondstlaag)

put 1 2 3 4 5 totaal

2 270 2 1 273

10002 199 7 1 3 2 212

 totaal 469 9 1 3 3 485
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soorten alles

put 11 911 totaal

rund 51 12 63

varken 7 1 8

schaap/geit 11 11

MM 16 1 17

LM 146 42 188

indet 630 1 631

vogels 4 4

vissen 1 1

totaal 866 57 923

soorten (zeefresidu)

put 11

vogels 4

indet 405

LM 3

MM 1

schaap/geit 1

rund 3

vissen 1

totaal 418

fragmentatiegraad (alles)

put 1 2 3 4 5 6 totaal

11 808 20 17 6 8 7 866

9911 45 2 2 2 6 57

totaal 853 22 17 8 10 13 923

fragmentatiegraad (alleen sporen)

put 1 2 3 4 5 6 totaal

11 400 18 11 6 7 6 448

9911 45 2 2 2 6 57

totaal 445 20 11 8 9 12 505

fragmentatiegraad (zeefresiduen)

put 1 2 3 5 6 totaal

11 408 2 6 1 1 418

totaal 408 2 6 1 1 418

sporen

put BC SS VH totaal

11 80 3 2 866

9911 57

totaal 80 3 2 923

Tabel 12.2 
Data botmateriaal vindplaats 2 (site X18).

Toelichting  gebruikte codes & 
afkortingen bij tabellen

* Fragmentatiegraad:
1= 0- 10 %
2= 10-25%
3= 25-50%
4= 50-75%
5= 75-100%
6= 100%

* Sporen:
SS= snijsporen
SH=haksporen
BC = gecalcineerd
BK = verkoold
VH= vraatsporen
VRW= verweerd

soorten (handverzameld)

put 11 9911 totaal

indet 225 1 226

LM 143 42 185

MM 15 1 16

schaap/geit 10 1

rund 48 12 60

varken 7 1 8

totaal 448 57 505
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soorten aantal gewicht (g)

rund 16 953,4

paard 8 384,5

schaap/geit 1 5,6

LM 24 235,8

MM 1 0,1

INDET 1 1,6

totaal 51 1581

fragmentatiegraad

1 2 3 4 5 6

27 11 4 2 2 5

sporen

P SS VH

2 1 4

soorten aantal extra N gewicht (g)

rund 173 11 8649,2

paard 10   686,8

paard? 1   43,2

schaap/geit 37 8 379,4

varken 8   101

varken? 1   3

hond 1 2 45,4

LM 229 1 2179,8

MM 50   163,8

indet. 71   101,4

vissen 5   6,1

totaal 586 22 12359,1

fragmentatiegraad

1 2 3 4 5 6 8

358 64 40 30 39 53 1

sporen

VRW B BC VH VK SS  SH PA

5 2 5 1 1 19+1? 19 16

Tabel 12.3
Data botmateriaal vindplaats 4.

Tabel 12.4
Data botmateriaal vindplaats 5.
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soorten aantal extra N gewicht(g)

LM 2   15,4

schaap/geit 2   10

paard 1   60,8

rund 34 3 1431,6

totaal 39 42 1617,8

fragmentatiegraad

1 2 3 4 5 6

27 5 1 3 0 2

sporen

VRW B VH SS  SH PA

4 0 2 4 1 3

soorten handverzameld

put 24 9924 10024 totaal

rund 5 3 22 30

varken 1 1

schaap/geit 4 4

paard 1 1 2

hond 1 1

mens 1 1

LM 3 16 4 23

MM 2 5 7

indet. 8 1 3 12

vogels 2 2

vissen 1 14 15

6 16 18 98

soorten zeefresidu

10024

indet. 6 6

vissen 4 4

10

fragmentatiegraad

put 1 2 3 4 5 6 totaal

24 12 2 2 1 2 19

9924 18 2 2

10024 8 13 7 9 6 16 59

38 15 9 9 7 20 98

sporen

put BC PA SH SS SS+SH VH totaal

24 1 1 1 3

9924 1 1 16

100024 4 2 1 2 18

Tabel 12.5
Data vindplaats 6.

Toelichting  gebruikte codes & 
afkortingen bij tabellen

* Fragmentatiegraad:
1= 0- 10 %
2= 10-25%
3= 25-50%
4= 50-75%
5= 75-100%
6= 100%

* Sporen:
SS= snijsporen
SH=haksporen
BC = gecalcineerd
BK = verkoold
VH= vraatsporen
VRW= verweerd
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 Soorten

SOORT 23 25 27 66 67 69 71 73 74 75 104 10025 10027 10028 10065 10069 10073 10074 totaal

rund 2 7 6 6 2 2 1 3 1 1 1 2 34

varken   1 1 1 1 2 1 1 8

schaap/geit   1 1 2 2 1 1 8

paard   1 2 1 4

hond   32 32

LM 4 5 10 6 2 1 1 1 30

MM   1 1 9 11

indet. 2 13 36 1 2 1 11 10 1 2 44 123

vogels   1 1

vissen 1 1

 Totaal 6 16 18 1 1 1 4 4 7 11 6 1 7 1 2 3 5 24 252

Soorten. Zeefresidu

SOORT 23 25 27 75 10074  

indet. 1 3 28 7 10 49

vissen 1 1

rund 1 1

 Totaal 3 3 28 7 10 51

Fragmentatiegraad alles

Put 1 2 3 4 5 6 Totaal

23 6 1 1     1 9

25 20 1 2 2 1 1 27

27 50 1 3 54

66   1 1

67 1 1

69 2 2

71 1 2 1 4

73   1 1 1 1 4

74 6 1 1 1 3 12

75 12 2 1 1 2 18

104 9 3 1 1 14

10025   1 1

10027 13 1 14

10028   1 1

10065 2 2

10069 1 1 1 3

10073 3 1 1 5

10074 56 3 8 3 3 7 80

Totaal 182 17 16 10 10 17 252

Sporen

Put BC BK SH SS VH Totaal 

25 1 1

27 1 8 6 15

73 1 1

74 1 1

10025 1 1

10027 1 1

10073 1 1

10074 9 9

 Totaal 10 8 9 2 1 30

Tabel 12.7
Data botmateriaal vindplaatsen 7 en 8 (sites 
W2-W9).
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SOORT 28 103 TOTAAL

indet. 11 4 15

LM 9 9

schaap/geit 1 1 2

rund 1 2 3

Totaal 13 16 29

SOORT 28 103 TOTAAL

zoogdieren 1 4 5

amphyb../rodentia 8 8

Totaal 1 12 13

 

SOORT 26 Totaal

IND 4 4

LM 5 5

MM 1 1

paard 1 1

rund 1 1

varken 2 2

Totaal 14 14

Tabel 12.8
Data botmateriaal vindplaats 8, site W10.

Tabel 12.9
Data botmateriaal  vindplaats 17.
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Metaal

A.J. Tol

Het proefsleuvenonderzoek heeft in totaal 74 stuks metaal opgeleverd (tabel 13.1). Het 

leeuwendeel (80%) is afkomstig uit sporen en vondstlagen en dateert van de ijzertijd 

tot nieuwe tijd; een minderheid (20%) is aangetroffen in de bouwvoor en opgebrachte 

grond. Deze laatste groep lijkt vooral uit recent materiaal te bestaan, waaronder een 

object dat mogelijk met de Tweede Wereldoorlog is te associëren (tabel 13.2).  

datering uit grondsporen en vondstlagen uit bouwvoor en opgebrachte grond

ijzertijd-RT 7

RT 43

ME 3

NT 3 2

WO2? 2 1

onzeker 1 12

totaal 59 15

Van de in de grondsporen en vondstlagen aangetroffen metalen is bijna 85% 

waarschijnlijk van Romeinse ouderdom (tabel 13.3). Zeven van deze voorwerpen 

kunnen ook nog uit de ijzertijd dateren: een borgpen, een ring met draaioog, een 

spijker (?), een niet-determineerbaar object en drie metaalslakken. 43 metaalfragmen-

ten zijn vrij zeker van Romeinse ouderdom. Hieronder bevinden zich (delen van) de 

angel van een gesp, een armband, een ketting (schakels), een hoefijzer(?), een zilveren 

munt, zes koperen munten, een fibula, twaalf spijkers en veertien looddruppels (fig. 

13.1). Vier 'Romeinse' metaalfragmenten zijn niet determineerbaar. Het materiaal uit 

de ijzertijd en Romeinse tijd concentreert zich in het noordoosten ter plaatse van de 

vindplaatsen 7 en 8 (fig. 13.2 en 13.3).  

Negen metaalfragmenten zijn afkomstig uit sporen die in de middeleeuwen en nieuwe 

tijd thuishoren. Het is aannemelijk dat veel van deze fragmenten eveneens van 

13

Tabel 13.1 
Overzicht van aantallen metaalvondsten per 
periode en context.
RT=Romeinse tijd
ME=middeleeuwen
NT=nieuwe tijd
WO2=tweede wereldoorlog

 V.340. Ring met draaioog.  V.469. Schakels van een ketting. V.121. Borgpen.

Figuur 13.1 
Röntgenopnamen van enkele gecorrodeerde 
metalen.  
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middeleeuwse of jongere oorsprong zijn. Twee objecten – een zinken oorlogsmuntje(?) 

en een dolk(?) stammen wellicht uit de Tweede Wereldoorlog. In een enkel geval 

kunnen metaalfragmenten van oudere datum zijn en als 'opspit' in de jongere 

sporen zijn terechtgekomen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor de metaalslak en de 

looddruppels die eveneens in Romeinse contexten zijn aangetroffen. 

Een belangrijk deel van het metaalwerk ligt nog bij de conservator en kan in de 

toekomst wellicht nog nader gedetermineerd worden. Van de Romeinse munten 

zijn de zilveren munt en twee koperen munten al wel geconserveerd waardoor deze 

definitief zijn gedetermineerd.216 

 De Romeinse zilveren munt is afkomstig uit de vulling van een greppel op site W4 

en betreft een Republikeinse denarius (fig. 13.4). De muntslag is zeer goed zichtbaar 

gebleven. Op de voorzijde: C. VIBIUS C.f.C.n. PANSA met Jupiter Anxutis (IOVIS 

ANXUTIS, grotendeels buiten zilver geslagen) links gezeten met scepter en patera. Op 

de achterzijde: hoofd van Pan (PANSA, tekst grotendeels buiten zilver geslagen). De 

216  Gedetermineerd door Paul Belien (Geldmuseum).
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Figuur 13.2 
Onderzoeksgebied Kerngebied. Verspreiding 
van de metaalvondsten per periode en de 
begrenzingen van de vindplaatsen.
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munt is geslagen in 48 v.Chr. Gaius Vibius Pansa was tribuun ten tijde van Julius Caesar 

en steunde hem in zijn strijd tegen Pompeius. Na diens moord werd hij Republikein 

en consul. Als zodanig voerde hij (met Hirtius en Octavianus) een deel van de 

Senaatslegioenen aan tegen Marcus Antonius in 43 v.Chr. in de Slag bij Forum Gallorum 

en de Slag bij Mutina in Noord-Italië. Hoewel de Senaat won, sneuvelden hij en Hirtius; 

Octavianus profiteerde.

Het is vooralsnog lastig deze vroege munt te interpreteren. Vroege denarii waren lange 

tijd populair vanwege hun hoge zilvergehalte. Ook kon speciale betekenis worden 

verleend aan dergelijke ‘archaische’ Republikeinse munten, getuige het muntoffer 

bij de constructie van de veel jongere brug bij Cuijk. Bij gebrek aan aanvullende 

dateringen is het moeilijk deze een plaats te geven in de discussie met betrekking tot 

de eerste Romeinse aanwezigheid aan de Rijngrens. 
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In het noordoosten van deelgebied 2A zijn twee Romeinse munten van koper 

aangetroffen (vindplaats 21).  

Een munt (fig. 13.5) betreft een 1e of 2e eeuwse sestertius. De munt is dermate 

versleten en gecorrodeerd dat een nadere determinatie onmogelijk is. 

De tweede munt (fig. 13.6) is zonder twijfel een sestertius op naam van Marcus Aurelius 

(161-180) en geslagen in Rome. Op de voorzijde is de kop van kop Marcus Aurelius 

(gelauwerd en rechts kijkend) afgebeeld. Verder is te lezen: [......]NINVS AV[G P]M. Dat 

wordt dan: … ANTONINVS AVG PM. Dat betekent datde munt geslagen tussen 161 en 

164 n.Chr.

Beide munten lagen op de bodem van twee paalsporen die oorspronkelijk 

waarschijnlijk ruim 1 m diep zijn geweest, maar waarvan door kleiwinningsactiviteiten 

nog maar 20 cm resteerden. De paalsporen liggen op een onderlinge afstand van 30 cm 

en behoren waarschijnlijk toe aan een, inmiddels vrijwel geheel verstoorde, gebouw-

plattegrond. Mogelijk gaat het om bouwoffers.

Figuur 13.4
V.315. Een zilveren Denarius. 
Doorsnede 18,5 mm.

Figuur 13.5
 V.1008. Voor- en achterzijde van Romeinse 
munt van vindplaats 21.
Doorsnede 33 mm.

Figuur 13.6 
V.1009. Voor- en achterzijde van Romeinse 
munt van vindplaats 21.
Doorsnede 29,8 mm.

Tabel 13.2 
Overzicht van metaalvondsten 
uit de ijzertijd –nieuwe tijd 
(grondsporen en vondstlagen).
MFE=ijzer
MSC=metaalslak
MXX=onbepaald
MBR=brons
MPB=lood
MAG=zilver
BYZM=bijzonder metaal
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vondstnr put spoor categorie N gewicht (g) aard datering context
 vindplaats

(site)

121 2 5020 MFE 1 136,7 borgpen IJT-RT vondstlaag 1 (X16)

177 10 999 MFE 1 232,5 stuk hoefijzer NT puinkuilen

39 11 5030 MSL 2 10,5 metaalslak IJT-RT laklaag kwelderafzettingen 2 (X18)

362 14 2 MXX 1 37 indet. RT greppel 8

377 15 5020 MBR 1 2,6 koper, indet. onzeker top dekafzettingen

378 16 3 MXX 1 3,3 zink? Oorlogsmuntje? WO2? sloot

201 23 5020 MBR 1 12,2 angel van gesp, incompleet RT vondstlaag 7 (W9)

210 24 3 MFE 1 195,6 spijker met grote bolle kop RT geul met veel Romeinse vondsten 8 (W5)

211 24 3 MBR 1 7,8 indet. fragment RT geul met veel Romeinse vondsten 8 (W5)

225 24 6002 MFE 2 57,1 spijkerfragm. RT vondstlaag RT 7 (W9)

226 24 6002 MBR 1 4,3 koperen munt RT vondstlaag RT 7 (W9)

227 24 6002 MBR 1 12,1 koperen munt RT vondstlaag RT 7 (W9)

228 24 6002 MBR 1 7,3 koperen munt RT vondstlaag RT 7 (W9)

218 24 6006 MFE 2 7 spijkerfragm. RT vondstlaag RT 7 (W9)

215 24 5 MFE 1 336,2 dolk? WO2? sloot

260 26 5 MFE 1 46,7 spijker ? greppel 17

279 26 29 MFE 1 5,2 spijker RT paalkuil 7 (W2)

279 26 29 MPB 1 11,2 looddruppels RT paalkuil 7 (W2)

263 26 5020 MPB 1 309,6 looddruppels RT vondstlaag 7 (W9)

266 26 5020 MPB 1 311,3 looddruppels RT vondstlaag 7 (W9)

267 26 22 MPB 1 15,6 looddruppels NT? sloot

268 26 22 MXX 1 1,8 indet. NT sloot

315 27 10 MAG 1 3,1 republ. denarius, zilver RT greppel 7 (W4)

299 27 6004 MPB 1 44,5 looddruppels RT vondstlaag RT 7 (W4)

300 27 6004 MPB 1 37,9 looddruppels RT vondstlaag RT 7 (W4)

313 27 6004 MFE 1 164,8 hoefijzer? RT vondstlaag RT 7 (W4)

340 28 5020 MFE 1 246,3 ring met draaioog IJT-RT vondstlaag 8 (W10)

440 36 5020 MXX 1 9,4 spijker? IJT-RT vondstlaag 1 (X17)

469 71 2 MPB 3 27,9 looddruppels RT kuil 7 (W9)

469 71 2 MXX 1 89,8 kettingschakels RT kuil 7 (W9)

787 120 8 MFE 2 25,2 spijker RT vondstconcentratie 7 (W2)

784 120 5020 MFE 1 7,6 indet RT vondstlaag 7 (W2)

784 120 5020 MFE 1 6,3 spijker RT vondstlaag 7 (W2)

915 121 2 MXX 2 151,5 indet. RT greppel 7 (W9)

916 121 6000 MFE 1 39,6 spijkerfragm. RT vondstlaag RT 7 (W9)

1008 126 1 MBR 1 20,7 Romeinse munt RT paalkuil 21

1009 126 2 MBR 1 11,2 Romeinse munt RT paalkuil 21

1084 147 9 MFE 1 116,9 grote spijker ME greppel 13

1256 166 16 MFE 1 36,3 indet. ME greppel

1257 166 16 MSL 1 7,5 slak ME? greppel

1274 171 3 MXX 1 0,8 indet. IJT-RT greppel 5 (Y6)

1502 242 9 MSL 1 19,6 slak IJT-RT greppel 5

770 9924 5020 BYZM 1 65,8 fibula RT vondstlaag 7 (W9)

771 9924 4 MPB 3 7,4 looddruppels RT geul 7

933 10027 3 MPB 1 12,8 looddruppels RT greppel 7 (W4)

930 10027 5020 IJZER 1 31,6 spijkerfragm. RT vondstlaag RT 7 (W4)

931 10027 5020 MBR 1 6,1 koperen munt RT vondstlaag RT 7 (W4)

940 10027 5020 MPB 1 28,8 looddruppels RT vondstlaag RT 7 (W4)

945 10027 5020 MXX 1 5,4 armband fragment? RT vondstlaag RT 7 (W4)

948 10027 5020 MPB 1 2,7 looddruppels RT vondstlaag RT 7 (W4)
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vondstnr put spoor categorie N gewicht aard datering context

137 2 5000 MPB 1 6,2 looddruppels recent opgebrachte grond

137 2 5000 MXX 1 1,5 indet. recent opgebrachte grond

155 5 5000 MXX 1 20,3 indet. recent opgebrachte grond

191 23 5010 MBR 1 30,4 indet. recent bouwvoor

271 26 5010 MFE 1 1,1 indet. recent bouwvoor

448 41 5010 MBR 1 2,2 indet. recent bouwvoor

462 67 5000 MXX 4 20,7 indet. recent opgebrachte grond

769 9924 5010 MXX 1 2,6 boekbeslag recent bouwvoor

768 10065 5010 MBR 1 2,2 indet.. recent bouwvoor

1678 346 3106 MXX 1 1 indet.   verstoring/opgebrachte grond

447 41 5010 MXX 1 21,9 deel van kompas? WO2? bouwvoor

1551 286 1300 MFE 1 136,3 indet. recent bouwvoor

Tabel 13.3 
Overzicht van metaalvondsten uit de 
bouwvoor en opgebrachte grond.
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Het ecologisch onderzoek

H. van Haaster & S. Lange (Biax-Consult) 

            

14.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het kerngebied is een uitgebreid monster-

programma uitgevoerd om vast te stellen of het onderzoeksgebied en de daarin 

aanwezige vindplaatsen potentie hebben om de volgende ecologische onderzoeksvra-

gen te beantwoorden:

 - Reconstrueren van de vegetatie en de eventuele menselijke invloed hierop. 

Hoe zagen de verschillende landschappen eruit en op welke wijze werden ze 

geëxploiteerd (pollen- en archeobotanische monsters). 
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Figuur 14.1 
Overzicht van de vindplaatsen en de macro-
restenmonsters uit grondsporen.
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- Milieureconstructie. Onder welke omstandigheden zijn de verschillende 

landschappen gevormd. Treden er eventueel veranderingen op in de waterhuishou-

ding zoals bijvoorbeeld verzoeting van het milieu (mollusken- en diatomeeënmon-

sters). 

- Informatie over de voedingseconomie (pollen- en archeobotanisch monsters).

- Houtgebruik (houtmonsters).

Voor het onderzoek naar de vegetatie- en milieureconstructie en de menselijke invloed 

daarop zijn verspreid over het onderzoeksgebied acht monsterlocaties geselecteerd 

met een min of meer onverstoorde bodemopbouw (tabel 14.1). Vier locaties betreffen 

bodemprofielen waarin humeuze bodemlagen van het lagunaire en kwelderland-

schap, en soms ook het deklandschap boven elkaar aanwezig zijn (fig. 14.1: locaties 

1-4). Vier andere locaties hebben betrekking op verlandingsafzettingen van dek- en 

kweldergeulen.  

In aanvulling hierop en ten behoeve van het onderzoek naar de voedingseconomie zijn 

kansrijke (i.e. houtskoolrijke) of bijzondere sporen en greppels met een 'natuurlijke' 

opvulling (i.e. gelaagde opvulling) bemonsterd op pollen en ecologische resten (5 l 

grondmonsters). Verder zijn op verschillende niveau’s verspreid in het onderzoeksge-

bied houten artefacten verzameld om een beeld te krijgen van het houtgebruik.

Om de onderzoekspotentie van de archeobotanische en palynologische materiaalgroe-

pen te bepalen, zijn van de landschappelijke monsterlocaties en diverse vindplaatsen 

monsters gewaardeerd op botanische macroresten en pollen. Tevens is een selectie 

van monsters onderzocht op geschiktheid voor 14C-datering en dendrochronolo-

gisch onderzoek. Om planningstechnische redenen is besloten De analysefase van 

het archeobotanische en palynologische onderzoek is te verplaatsen naar komende 

opgravingsfase van het project Nieuw Valkenburg.

Van de monsterlocaties 6 en 8 is een steekproef van diatomeeën- en schelpenmonsters 

geanalyseerd om een eerste beeld te krijgen van de milieu’s waarin de verschillende 

landschappen zijn gevormd.

Als laatste zijn alle houtvondsten gedetermineerd. Dit onderzoek was gericht op 

het bepalen van de kwaliteit van het hout (o.m. zichtbaarheid bewerkingssporen, 

geschiktheid dendrochronologie en 14C-datering) en het verrijgen van een eerste beeld 

van het houtgebruik.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het waarderend onderzoek aan de 

genoemde materiaalgroepen gepresenteerd, alsmede de resultaten van het daterend 

onderzoek.217

217  Dit hoofdstuk is een vrijwel integrale weergave van BIAXiaal 563: Waardering van botanische 
macroresten, pollen en hout in het plangebied Nieuw Valkenburg (gemeente Katwijk) (2012).

Tabel 14.1 
Overzicht van de landschappelijke 
monsterlocaties.

monsterlocatie Put profiel context

1 37 1 kwelder op lagunair

2 119 1 dek op kwelder op lagunair

3 10022 1 kwelder op lagunair

4 201 1 dek op kwelder op lagunair

5 13 4 kweldergeul

6 36 2 kweldergeul

7 165 2 dekgeul

8 191 1 dekgeul
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14.2 Botanische macroresten 

14.2.1 Monsterselectie en onderzoeksmethode

Wat de botanische macroresten betreft, wordt hier onderscheid gemaakt tussen 

macrorestenmonsters uit archeologische grondsporen en macrorestenmonsters 

uit natuurlijke bodemlagen.218 De eerstgenoemde monsters zijn genomen om de 

vraagstellingen ten aanzien van de voedingseconomie en andere aspecten van 

menselijke activiteit te beantwoorden. De monsters uit natuurlijke bodemlagen zijn 

genomen ter ondersteuning van het pollenonderzoek. Ze zijn afkomstig uit dezelfde 

profielen als de pollenmonsters. De doelstelling van het onderzoek aan deze monsters 

is de vragen ten aanzien van de vegetatieontwikkelingen te helpen beantwoorden.

Alle macrorestenmonsters zijn op BIAX-Consult met leidingwater gezeefd over een set 

zeven met maaswijdten van 2, 1, 0,5 en 0,25 mm. Voorafgaande aan het zeven is van 

elk monster een klein gedeelte achtergehouden voor eventueel later pollenonderzoek. 

Alle zeeffracties zijn onder een opvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 

40x bekeken. Hierbij zijn de soorten die direct konden worden herkend, hun globale 

aantallen, fragmentatiegraad en conserveringstoestand genoteerd. Ook is gelet op 

de aanwezigheid van houtskool, botmateriaal, aardewerk en andere archeologica.219 

Hieronder worden de resultaten van de macrorestenwaarderingen besproken waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen monsters uit archeologische grondsporen en 

monsters uit natuurlijke bodemlagen.

14.2.2 De monsters uit archeologische grondsporen

In totaal zijn van tien vindplaatsen 29 monsters onderzocht. Voor een overzicht van 

deze monsters met hun contextgegevens wordt verwezen naar tabel 14.1 en fig. 14.1.

Van de 29 gewaardeerde monsters bleken er elf op botanische gronden niet 

analysewaardig te zijn. Ze bevatten geen of onvoldoende goed geconserveerde 

plantenresten om een analyse te rechtvaardigen. Tien monsters zijn analysewaardig. 

Deze monsters bevatten veel goed geconserveerde (onverkoolde) plantenresten. 

Analyse ervan kan informatie opleveren over de functie en menselijke activiteit op en 

rond de betreffende vindplaatsen. Interessant is dat vindplaats 6 uit de late ijzertijd-

Romeinse tijd ook analysewaardige macroresten heeft opgeleverd. Botanische 

gegevens uit deze periode (in het bijzonder de overgang van late ijzertijd naar 

Romeinse tijd) is nog uitermate schaars, waardoor deze vindplaats extra waardevol is.

Verder is het opvallend dat ook uit relatief ondiepe sporen (paalkuilen, greppels) 

onverkoolde plantenresten zijn aangetroffen. Dit betekent dat onverkoolde resten in 

potentie op alle vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Overigens moet men er bedacht 

op zijn dat hoewel in de monsters vooral onverkoolde resten zijn aangetroffen, er 

ook verkoolde resten op deze vindplaats kunnen voorkomen. Menselijke handelingen 

waarbij vuur is gebruikt vinden echter niet overal plaats. Gerichte bemonstering tijdens 

een eventuele opgraving is daarom vereist.

Tien monsters (vraagtekens in de tabel 14.2) zijn mogelijk analysewaardig, maar 

alleen als dit op grond van zwaarwegende archeologische of fysisch geografische 

argumenten gerechtvaardigd kan worden. 

218  Ten behoeve van de selectie van geschikt materiaal voor 14C-datering zijn ook kleine macro-
restenmonsters uit pollenprofielen onderzocht. Hiervoor wordt verwezen naar tabel 15.4.

219  De waarderingen zijn uitgevoerd door H. van Haaster en L. Kubiak-Martens.
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Zo bevatte het monster uit de vondstenrijke Romeinse greppel W3 (vindplaats 7)

weliswaar geen plantenresten van betekenis maar wel veel houtskool. Het houtskool 

is analysewaardig en kan antwoord geven over het houtgebruik destijds. Het monster 

uit de kringgreppel van site X11 (vindplaats 1) leverde een redelijk aantal onverkoolde 

plantenresten op, echter niet van analysewaardige kwaliteit. Analyse ervan kan echter 

mogelijk wel enige informatie opleveren over de functie van de greppel.

vindpl (site) put spoor vnr. volume (l) context verm. datering analyse 14C?

1 (X11) 322 9 1661 2,1 kringgreppel/hooimijt IJTM ? 14C

1 (X16) 2 1 156 5 greppel BTL-IJT nee .

1 (X16) 2 6001 301 5 vondstlaag BTL-IJT nee .

1 (X16) 10002 1 564 4 greppel BTL-IJT ja .

1 (X17) 4 6007 7 5 eergetouwkrassen BTL-IJT ? .

2 (X18) 11 5030 58 5 vondstlaag BTL nee .

2 (X2) 265 3300 1523 5 akkerlaag BTL-IJTV nee .

6 (Y1) 359 4 1594 1,5 kuil IJTL-RT ? .

6 (Y1) 361 14 1707 1,8 greppel IJTL-RT ja 14C

7 (W1) 10024 6005 752 5 plaggen onder weg RT ja .

7 (W2) 26 29 284 5 greppel RT nee .

7 (W2) 75 7 646 4 greppel RT nee .

7 (W2) 120 8 786 5 kuil RT nee .

7 (W3) 10074 1 902 4 greppel RT ? (hk) .

7 (W4) 27 6004 331 5 vondstlaag RT nee .

7 (W9) 10073 3 929 4 greppel RT ja .

8 (W6) 13 4 90 5 spitsgracht RT ja .

8 (W6) 13 4 94 5 spitsgracht RT ja .

8 (W7) 10012 2 683 5 middenstaander RT ja .

8 (W7) 10012 3 684 5 middenstaander RT ? .

8(W16) 145 1 1079 1,4 kuil RT nee .

9 324 2 1669 2,2 greppel RT? ? .

9 324 4 1671 2,4 greppel RT? nee .

10 162 12 1233 2,1 spitsgracht IJTM ja 14C

13 145 7 1077 2,3 greppel RTL-VME ja 14C

16 141 8 1052 1,3 greppel RTL‐ME ? .

16 141 1 1036 0,8 greppel RTL‐ME ja 14C

19 13 21 413 3 laag met verbrande leem RT nee 14C

19 13 27 415 2,1 laag met verbrande leem RT nee .

14.2.3 De monsters uit natuurlijke bodemlagen

Van drie locaties zijn negen macrorestenmonsters uit natuurlijke afzettingen 

onderzocht. Voor de contextinformatie van deze monsters wordt verwezen naar tabel 

14.2 en fig. 14.2. Voor de herkomst van de monsters in het profiel wordt verwezen naar 

fig. 14.3 -14.5.

Tabel 14.2 
Nieuw Valkenburg. Overzicht van 
gewaardeerde macrorestenmonsters uit 
archeologische grondsporen. In de laat-
ste kolommen wordt aangegeven welke 
monsters analysewaardig en gedateerd 
zijn. Voor de gedetailleerde waardering-
sresultaten per monster, zie bijlage 9.
BTL=late bronstijd
IJT=ijzertijd
IJTV=vroeg-ijzertijd
IJTM=midden-ijzertijd
IJTL=late ijzertijd
RT=Romeinse tijd
VMT=vroege middeleeuwen
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locatie put spoor context vnr. volume (l) analyse 14C?

1 37 6001 kwelderafzettingen 586 0,8 nee .

1 37 6003 kwelderafzettingen 587 0,7 ja 14C

2 119 5030 venige laag (kwelder of lagunair) 855 2,9 ja 14C

2 119 6001 humeuze laag (kwelder of lagunair) 856 1,9 ? 14C

2 119 6002 laklaag top lagunair 857 2,1 ? 14C

4 201 2100 Kwelderafzettingen 1430 1,3 nee .

4 201 3101 kwelderafzettingen 1431 1,7 nee 14C

4 201 3103 kwelderafzettingen 1432 1,7 nee .

4 201 4100 lagunaire afzetting 1433  2,6 ? 14C

Van de negen gewaardeerde monsters bleken er vier op botanische gronden 

niet analysewaardig te zijn. Twee monsters zijn analysewaardig en drie monsters 

(vraagtekens in de betreffende bijlagen) zijn mogelijk analysewaardig, maar alleen als 

dit op grond van zwaarwegende fysisch-geografische argumenten gerechtvaardigd 

kan worden. 

Tabel 14.2 
Overzicht van macrorestenmonsters 
uit natuurlijke afzettingen. In de laatste 
kolommen wordt aangegeven welke 
monsters analysewaardig en gedateerd 
zijn. Voor de gedetailleerde waardering-
sresultaten per monsters, zie bijlage 9.
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Figuur 14.2
Overzicht van de monsterlocaties ten behoeve 
van het ecologisch onderzoek  van natuurlijke 
lagen.
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Figuur 14.3 
Locatie 1. Profiel door de kwelderafzettingen 
in put 37 met de locatie van de macroresten-
monsters 586 en 587. De pollenbakken heb-
ben de vondstnummers MP583 (boven) en 
MP584 (onder).
1 bouwvoor 
2 overgangslaag 
3 zandige dekafzettingen 
4-6 dubbele laklaag kwelderafzettingen 
7 oeverafzettingen kwelder
8 top lagunaire afzettingen 
9 sterk gelaagde estuariene afzettingen

Figuur 14.4a 
Locatie 2a. Profiel door de humeuze lagen in 
put 119 met de locatie van de macroresten-
monsters 855, 856 en 857. De pollenbak heeft 
vondstnummer MP847.
1 zandige dekafzettingen 
2 venige laag (kwelder- of lagunaire 
afzettingen) 
3 humeuze laag (kwelder- of lagunaire 
afzettingen) 
4 laklaag in lagunaire afzettingen 
5 sterk gelaagde estuariene afzettingen
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Figuur 14.4b 
Locatie 2b. Profiel door de dek- en kwelderaf-
zettingen  in put 119 met pollenbak MP848.
1 oude bouwvoor 
2 zandige klei dekafzettingen 
3 verrommelde vegetatiehorizont in dekafzett-
ingen (Romeins) 
4 siltige klei dekafzettingen 
5 verrommelde laklaag in top kwelderoever 
(Romeins) 
6 gelaagde kwelderoever 
7 lagunaire afzettingen

Figuur 14.5 
Locatie 3. Profiel door de dek-, kwelder- en 
lagunaire afzettingen  in put 10022 met pol-
lenbak MP970.
1 ophogingspakket 
2 oude bouwvoor 
3 siltige klei dekafzettingen 
4 laklaag in top kwelderoever 
5 siltige klei kwelderoever 
7 humeuze lagunaire afzettingen 
8 gelaagde estuariene afzettingen

Figuur 14.6 
Locatie 4. Profiel door de natuurlijke bodem 
in put 201 met de locatie van de macroresten-
monsters 1430, 1431, 1432 en 1433. De pollen-
bakken hebben de vondstnummers 1425 en 
1426. De locaties van de 14C-dateringen zijn 
aangegeven met codes LTL824.
1 bouwvoor 
2 zandige klei dekafzettingen 
3 laklaag in dekafzettingen 
4 kleiige dekafzettingen 
5 laklaag in kleiige kwelderafzettingen 
6 kleiige kwelderafzettingen 
7 humeuze kwelderafzettingen 
8 lagunaire afzettingen
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Figuur 14.7 
Locatie 5. Profiel door de dekafzettingen en 
kweldergeul in put 13 met pollenbak MP409.
1 oude bouwvoor 
2 en 3 siltige klei dekafzettingen 
4 dekafzettingen met dunne laklaag 
5 venige verlandingsafzettingen kweldergeul 
6 humeuze verlandingsafzettingen

Figuur 14.8 
Locatie 6. Profiel door de kweldergeul in put 
36 met van boven naar beneden de pollen-
bakken MP570, MP 571, MP 572 en MP575. 
De locaties van de 14C-dateringen zijn aange-
geven met codes LTL82.
1 kleiige dekafzettingen 
2 humeuze verlandingsafzettingen 
kweldergeul 
3 licht humeuze verlandingsafzettingen 
kweldergeul 
4 licht humeuze verlandingsafzettingen 
kweldergeul 
5 licht humeuze verlandingsafzettingen 
kweldergeul 
6 verlandingsafzettingen met zandlagen 
7 verlandingsafzettingen met zandlagen

Figuur 14.9 
Locatie 7, profiel door de verlandingsafzettin-
gen van de dekgeul in put 165 met pollenbak 
MP1187.
1 bouwvoor 
2 geroerd pakket 
3  licht 
4 licht humeuze verlandingsafzettingen 
4 humeuze verlandingsafzettingen
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14.3 Pollen

14.3.1 Monsterselectie en onderzoeksmethode

Uit diverse contexten zijn in totaal 55 pollenmonsters genomen. De monsters zijn 

afkomstig uit natuurlijke bodemlagen (kwelderafzettingen, lagunaire afzettingen, 

vegetatiehorizonten, kreekvullingen e.d.), akkerlagen en eergetouw/ploegsporen. Voor 

een overzicht van de onderzochte pollenmonsters met hun contextgegevens wordt 

verwezen naar tabellen 14.3-14.5 en figuur 14.2. Voor de herkomst van de monsters in 

het profiel wordt verwezen naar figuren 14.3-14.10. Een groep van zestien monsters 

is genomen om vragen over het landschap (c.q. vegetatiegeschiedenis) te helpen 

beantwoorden (tabel 14.3). Achtentwintig monsters zijn genomen uit kreekvullingen 

om vragen over de menselijke activiteit op de kreekoevers te helpen beantwoorden 

(tabel 14.4). Tot slot zijn elf monsters afkomstig uit eergetouwkrassen en een akkerlaag 

(tabel 14.5 en fig. 14.11).

locatie put vnr. spoor context diepte tov 
top bak

diepte tov 
bovenst bak

analyse BIAX 
nummer

14C?

1 37 583 5030 kwelder 4,5-5,5 cm 4,5-5,5 cm nee BX5001 .

1 37 583 6001 kwelder 13-14 cm 13-14 cm nee BX5002 .

1 37 583 6003 top lagunair 39-40 cm 39-40 cm nee BX5003 .

1 37 584 6003 basis lagunair 20-21 cm 60-61 cm nee BX5004 .

2 119 848 6005 dek 15-16 cm 15-16 cm ja BX5008 .

2 119 848 6003 dek 35-36 cm 35-36 cm ja BX5009 .

2 119 847 5030 top kwelder of lagunair 10-11 cm 72-73 cm ja BX5005 .

2 119 847 5030 basis kwelder of lagunair 24-25 cm 86-87 cm nee BX5006 .

2 119 847 6002 lagunair 31-32 cm 93-94 cm nee BX5007 .

3 10022 970 5030 kwelder 06-07 cm - nee BX5010 .

3 10022 970 6002 lagunair 28-29 cm - nee BX5011 .

4 201 1425 2100 dek 23-24 cm 23-24 cm nee BX5012 .

4 201 1425 3101 kwelder 35-36 cm 35-36 cm nee BX5013 .

4 201 1425 3102 kwelder 43-44 cm 43-44 cm ja BX5014 .

4 201 1426 3103 kwelder 09-10 cm 51-52 cm ja BX5015 .

4 201 1426 4100 lagunair 27-28 cm 69-70 cm ja BX5016 .

Figuur 14.10 
Locatie 8. Profiel door de verlandingsafzettin-
gen van de dekgeul in put 191 met pollenbak-
ken MP1421 en MP 1422.
1bouwvoor 
2 oude bouwvoor 
3 kleiige dekafzettingen 
4 laklaag in dekafzettingen 
5 kleiige dekafzettingen 
6 kleiige dekafzettingen 
7 humeuze verlandingsafzettingen 
8 licht humeuze verlandingsafzettingen

Tabel 14.3 
Administratieve gegevens van de onderzochte 
pollenmonsters ten behoeve van de vegeta-
tiereconstructie. In de laatste kolom wordt 
aangegeven welke niveaus zijn gedateerd.
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locatie put vnr. spoor context diepte tov diepte tov top BIAX 14C?

top bak bovenst bak analyse nummer

5 13 409 6007 geul 13-14 cm - ja BX 5017 .

5 13 409 S(1) top geul 22-23 cm - ja BX 5018 .

5 13 409 S(1) basis geul 36-37 cm - nee BX 5019 14C

5 13 409 S(2) geul 43-44 cm - ja BX 5020 14C

6 36 570 S 5020 geul 03-04 cm 03-04 cm nee BX 5021 .

6 36 570 6000 top geul 11-12 cm 11-12 cm ja BX 5022 .

6 36 570 6000 basis geul 29-30 cm 29-30 cm ja BX 5023 .

6 36 570 6010 top geul 39-40 cm 39-40 cm ja BX 5024 14C

6 36 571 6010 midden geul 23-24 cm 70-71 cm nee BX 5025 .

6 36 571 6010 basis geul 40-41 cm 87-88 cm nee BX 5026 14C

6 36 572 6011 top geul 04-05 cm 89-90 cm ja BX 5027 14C

6 36 572 6011 midden geul 32-33 cm 117-118 cm nee BX 5028

6 36 575 6011 basis geul 10-11 cm 140-141 cm ja BX5029 14C

6 36 575 6012 geul 24-25 cm 154-155 cm ja BX5030 14C

6 36 575 6013 geul 38-39 cm 168-169 cm nee BX5031 14C

6 36 575 6014 geul 47-48 cm 177-178 cm nee BX5032 14C

7 165 1187 2(1) top geul 03-04 cm - nee BX5033 .

7 165 1187 2(1) midden geul 19-20 cm - nee BX5034 .

7 165 1187 2(1) basis geul 30-31 cm - nee BX5035 .

7 165 1187 2(2) geul 38-39 cm - ja BX5036 14C

8 191 1421 1300 geul 02-03 cm 02-03 cm nee BX5037 .

8 191 1421 2103 geul 07-08 cm 07-08 cm nee BX5038 .

8 191 1421 2102 geul 11-12 cm 11-12 cm ja BX5039 .

8 191 1421 2101 geul 20-21 cm 20-21 cm ja BX5040 .

8 191 1421 2100 geul 34-35 cm 34-35 cm ja BX5041 14C

8 191 1422 1(1) geul 10-11 cm 50-51 cm ja BX5042 14C

8 191 1422 1(2) top geul 24-25 cm 63-64 cm ja BX5043 14C

8 191 1422 1(2) basis geul 46-47 cm 86-87 cm nee BX5044 14C

vindpl. put vnr. spoor context diepte tov diepte tov top BIAX 14C?

top bak bovenst bak nummer

1 (X17) 4 7 6007 eergetouw . . BX5045 .

1 (X17) 4 8 111 eergetouw . . BX5046 .

1 (X17) 4 9 111 eergetouw . . BX5047 .

1 (X17) 10004 580 111 eergetouw . . BX5048 .

1 (X17) 10004 581 111 eergetouw . . BX5049 .

1 (X17) 10004 582 111 eergetouw 11-12 cm - BX5050 .

1 (X17) 10004 582 111 eergetouw 16-17 cm - BX5051 .

2 (X2) 263 1514 111 eergetouw . . BX5052 .

2 (X2) 263 1515 111 eergetouw . . BX5053 .

2 (X2) 263 1516 111 eergetouw . . BX5054 .

2 (X2) 265 1522 3300 akkerlaag  .  . BX5055 .

De pollenmonsters zijn geprepareerd door M. Konert van het Laboratorium voor 

Sedimentanalyse van de Vrije Universiteit in Amsterdam.220 Hierbij is de acetoly-

semethode van Erdtman gebruikt met modificaties van Konert.221 Om in de latere 

analysefase eventueel pollenconcentratieberekeningen mogelijk te maken zijn 

als aanvulling op de methode van Erdtman aan elk monster Lycopodium-sporen 

toegevoegd.222 De preparaten zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop bij een 

vergroting van 400 maal geïnventariseerd. Daarbij is gekeken naar de rijkdom van het 

220  Faculteit Aard- en Levenswetenschappen.
221  Erdtman 1960; Konert 2002.
222  Stockmarr 1971, 18.583 sporen per tablet, 2 tabletten per monster.

Tabel 14.4 
Administratieve gegevens van de onder-
zochte pollenmonsters ten behoeve van de 
vraagstellingen over menselijke activiteit. In 
de laatste kolom wordt aangegeven welke 
niveaus zijn gedateerd.

Tabel 14.5
Administratieve gegevens van de onderzochte 
pollenmonsters uit akkerlagen/eergetouwspo-
ren. In de laatste kolom wordt aangegeven 
welke niveaus zijn gedateerd.

locatie put Spoor monster Diepte in
pollenbak

CEDAD 
Code

Radiocarbon 
Age (BP)

OxCal
1 Sigma

Landschap speciefiek

1 37 6003 M587 LTL8233A 2993 ± 45 1310-1120 estuariene landschap humeuze sub getijdenafzet-
tingen

2 119 5030 M855 LTL8234A 2874 ± 45 1130-970 kwelderlandschap venige kwelderafzettingen

119 6001 M856 LTL8235A 2755 ± 45 970-830 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzet-
tingen

119 6002 MP857 LTL8236A 2775 ± 50 980-840 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzet-
tingen

4 2 01 3101 M1431 LTL8241A 2776 ± 45 980-840 kwelderlandschap humeuze kwelderafzettingen

201 4100 M1433 LTL8243A 2919 ± 45 1210-1040 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzet-
tingen

201 M1430 niet gedateerd

5 13 5-1 basis MP409 30-40 cm LTL8224A 2607 ± 45 830-670 kwelderlandschap venige kreekvulling

13 5-2 40-50 cm LTL8225A 2711 ± 45 900-810 kwelderlandschap venige kreekvulling

6 36 6010 top MP570 38-41 cm LTL8226A 2500 ± 50 770-540 kwelderlandschap kreekgeul

36 6010 basis MP571 39-42 cm LTL8227A 2743 ± 50 930-820 kwelderlandschap kreekgeul

36 6011 top MP572 01-08 cm LTL8228A 2803 ± 45 1020-900 kwelderlandschap kreekgeul

36 6011 basis MP575 09-12 cm LTL8229A 9094 ± 85* - kwelderlandschap kreekgeul

36 6012 MP575 23-26 cm LTL8230A 2558 ± 45 810-590 kwelderlandschap kreekgeul

36 6013 MP575 37-40 cm LTL8231A 2690 ± 45 900-800 kwelderlandschap kreekgeul

36 6014 MP575 46-49 cm LTL8232A 2597 ± 45 820-670 kwelderlandschap kreekgeul

7 165 2 (2) MP1187 34-50 cm LTL8237A 2129 ± 50 350-50 deklandschap humeuze geulvulling, depressie

8 191 2100 MP1421 33-36 cm LTL8238A 2581 ± 45 820-590 deklandschap humeuze dekafzettingen

191 1 (1) MP1422 09-12 cm LTL8244A 2402 ± 45 710-400 deklandschap venige dekgeulvulling

191 1 (2) MP1422 23-26 cm LTL8240A 2628 ± 45 840-770 deklandschap humeuze dekgeulvulling

191 1 (2) MP1422 45-48 cm LTL8239A 2702 ± 45 900-810 deklandschap humeuze dekgeulvulling

Vindplaats
(site)

put Spoor monster CEDAD 
Code

Radiocarbon 
Age (BP)

OxCal
1 Sigma

Landschap speciefiek

1 (X12) 322 9 ME1661 LTL8453A 2164 ± 45 360-110BC kwelderlandschap Kringgreppel

1 (X16) 10002 1 V536BOT LTL8381A 2824 ± 55 1050-
900BC

kwelderlandschap Greppel-vulling 1

1 (X16) 10002 1 V538BOT                                   LTL8383A 2463 ± 40 760-420BC kwelderlandschap Greppel-vulling 2

1 (X16) 2 6001 V117BOT                                    LTL8386A 2548 ± 35 800-590BC kwelderlandschap Vondstlaag

2 (X6) 180 9 V1331BOT                                  LTL8385A 2745 ± 30 920-840BC kwelderlandschap Paalkuil

2 (X18) 11 5030 V47BOT LTL8387A 2613 ± 45 830-760BC kwelderlandschap Vondstlaag

19 13 21 ME413 LTL8449A 1934 ± 45 20-130AD kwelderlandschap Leemdump

5 183 11 V01355BOT LTL8389A 2496 ± 35 770-540BC deklandschap Greppel

5 (Y7) 198 15 V1388BOT LTL8382A 2447 ± 50 750-410BC deklandschap Greppel

5 (Y3) 274 3 V1444BOT LTL8390A 2610 ± 35 820-770BC deklandschap Greppel

5 (Y3) 284 8 V1488BOT LTL8391A 2276 ± 35 400-230BC deklandschap Greppel

5 (Y6) 171 23 V1283BOT                                  LTL8384A 2221 ± 30 370-200BC deklandschap Greppel

5 (Y8) 201 1 V1401BOT LTL8392A 2493 ± 40 770-540BC deklandschap Greppel

6 (Y1) 361 14 ME1707 LTL8454A 2073 ± 45 170-40BC deklandschap Greppel

10 162 12 ME1233 LTL8452A 2354 ± 50 520-380BC deklandschap Greppel-Vulling 3

8 (W6) 10013 12 V864HT LTL8377A 1926 ± 45 20-130AD deklandschap Onderin spitsgracht

8 (W6) 10098 1 V867BOT LTL8378A 2422 ± 40 730-400BC deklandschap Onderin tussen plaggen

8 (W8) 135 2 V1029BOT LTL8379A 2305 ± 40 410-250BC deklandschap

16 141 1 ME1036 LTL8450A 2719 ± 50 910-810BC deklandschap Greppel-Vulling4

Los 322 4 V1660BOT LTL8388A 985 ± 35 1010-
1150AD

deklandschap Dierbegraving

13 134 1 V1026BOT LTL8380A 1611 ± 35 400-540AD deklandschap Greppel

13 145 7 ME1077 LTL8451A 1553 ± 50 430-560AD deklandschap Greppel-Vulling 4

Tabel 14.4 Overzicht van de C14-dateringen.
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materiaal en de conservering van het pollen. Daarnaast is gekeken naar de pollensa-

menstelling van het monster, waarbij extra aandacht is besteed aan de aanwezigheid 

van verspoelingsindicatoren, pollen van cultuurgewassen en andere indicatoren die op 

menselijke activiteit wijzen. Het onderzoek is uitgevoerd door M. van Waijjen.

14.3.2 Resultaten van het pollenonderzoek

Monsters ten behoeve van de vegetatiereconstructie.
Uit deze categorie zijn zestien monsters gewaardeerd. Slechts tien monsters zijn 

analysewaardig bevonden. Drie geschikte monsters komen uit vegetatiehorizon-

ten (humeuze lagen) die tweemaal gerelateerd zijn aan kwelderafzettingen en 

eenmaal aan mogelijk de top van lagunaire afzettingen uit het onderste deel van het 

profiel in put 119 (locatie 2). De monsters zijn rijk tot zeer rijk aan redelijk tot goed 

geconserveerd pollen. Ook drie monsters uit het profiel door de kwelderafzettingen in 

put 201 (locatie 4) zijn geschikt voor analyse. 
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Monsters ten behoeve van de vraagstellingen over menselijke activiteit.
Uit deze categorie zijn twintig monsters gewaardeerd, waarvan er ongeveer tien 

analysewaardig zijn. Drie monsters komen uit het profiel door de verlande kreek in 

put 13 (locatie 5). Hoewel de analysewaardigheid van het monster BX5019 iets minder 

goed is, biedt analyse van het hele profiel een mooie gelegenheid om chronologische 

ontwikkelingen ten aanzien van milieu en menselijke activiteit zichtbaar te maken.

In monster BX5017 zijn tijdens de waardering enkele pollenkorrels aangetroffen die 

afkomstig kunnen zijn van een graansoort (Cerealia-type). Met name in het kustgebied 

komen echter ook wilde grassen voor die pollenkorrels van dit type produceren. 

Andere antropogene indicatoren zijn in het monster niet aangetroffen. In de monsters 

BX5018 en BX5019 zijn geen antropogene indicatoren gevonden. In monster BX5020 is 

pollen van smalle weegbree (Plantago lanceolata) en schapenzuring (Rumex acetosella) 

gevonden. Dit kan wijzen op menselijke activiteit in de nabije omgeving.

Uit het profiel door de diepe kreekgeul in put in put 36 (locatie 6) zijn zes monsters 

geschikt voor analyse. Ook hier ligt een fraaie kans om chronologische ontwikkelingen 

ten aanzien van milieu en menselijke activiteit zichtbaar te maken, vooral omdat 

uit hetzelfde profiel ook diatomeeënmonsters beschikbaar zijn.223 In monster 

BX5021 zijn geen aanwijzingen gevonden voor menselijke activiteit. In de monsters 

BX5022-BX5025 zijn pollenkorrels van het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type) en 

smalle weegbree gevonden. Dit wijst op menselijke activiteit in de nabije omgeving. 

In de monsters BX5026 en BX5027 zijn geen aanwijzingen voor menselijke activiteit 

gevonden. In BX5028 is pollen van het tarwe-type (Triticum-type) aanwezig. Monster 

BX5029 is rijk aan antropogene indicatoren (granen, akkeronkruiden en tredplanten). In 

BX5030 zijn geen aanwijzingen voor menselijke activiteit gezien.

Uit het profiel door de kreekgeul in put 191 (locatie 8) zijn vijf monsters geschikt voor 

analyse. Alleen de bovenste twee monsters en het diepste monster zijn niet geschikt. 

Analyse van dit profiel kan chronologische ontwikkelingen ten aanzien van milieu en 

menselijke activiteit zichtbaar maken, vooral omdat uit hetzelfde profiel ook diatomee-

enmonsters beschikbaar zijn.224 In de monsters BX5037-BX5040 zijn geen antropogene 

indicatoren aangetroffen. In BX5041 zijn enkele onkruiden aanwezig die op menselijke 

activiteit in de nabije omgeving duiden. Ook in de monsters BX5042-BX5044 zijn geen 

betrouwbare aanwijzingen voor menselijke activiteit gevonden. In BX5044 zijn wel 

enkele pollenkorrels gevonden die van graan afkomstig zouden kunnen zijn, maar dit 

kan door de slechte conservering niet met zekerheid worden vastgesteld.

Monsters uit de eergetouw-/ploegsporen en een akkerlaag
Uit deze categorie zijn elf monsters gewaardeerd. Helaas is geen van deze monsters 

geschikt voor analyse.

223  De Wolf & Cleveringa 2012.
224  De Wolf & Cleveringa 2012.
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14.4 De schelpenfauna van enkele geulafzettingen

W. Kuijper  (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

Tijdens het archeologisch onderzoek in het kerngebied werden er niveaus opgemerkt 

met schelpen. Deze schelpen kunnen helpen om een inzicht te krijgen van het 

prehistorische landschap in het gebied van de monding van de Oude Rijn.

Er zijn 14 monsters genomen op diverse plekken (tabel 14.6 en fig. 14.12). De analyse-

resultaten staan in de bijlage 10.

monsterlocatie monsternr. put spoor context

5 403 13 6 geul

- 408 13 6015 geul

- 386 16 24 geul

- 432 19 1 geul

6 573 36 6000 geul

6 574 36 6010 geul

6 577 36 6011 geul

6 576 36 6011 geul

6 578 36 6012 geul

6 579 36 6013 geul

- 524 38 6001 kwelder

- 634 75 1 kuil vindplaats 7, site W2

- 888 106 6007 geul

- 742 10024 1 laag vindplaats 7, site W1

Het rijkste monster bleek afkomstig uit de onderste vulling van een geul (v.888). De 

waterfauna geeft aan dat het sediment is afgezet in een geul met rustig stromend 

zoetwater. Langs de kanten leefden diverse dieren die zich in de oevervegetatie 

ophielden. De leverbotslak, slaapslak en geronde schijfhoren leven op plekken die 

periodiek droogvallen. De landfauna is voor een deel afkomstig van natte plekken 

langs de geul. Een ander deel leeft buiten de directe invloed van water. Diverse dieren 

leven in de beschutting van de begroeiing op een drogere ondergrond. 

 

De geul in put 36 is bemonsterd door middel van 6 monsters op diverse hoogtes (over 

ca. 1,5 m) om mogelijke veranderingen in de tijd te constateren. Vooral de bovenste 

monsters bevatten helaas onvoldoende materiaal voor een analyse. In het onderste 

monster (v.579), met enige tientallen exemplaren, bevonden zich o.a. schelpen van een 

fauna die in stromend zoet water heeft geleefd. De aanwezigheid van de getijdenslak 

geeft aan dat het gebied onder invloed van zoetwatergetijden stond. De zee deed 

dus wel zijn invloed gelden door opstuwing van het water in de geul, maar invloed 

van zout was afwezig. De leverbotslak wijst erop dat er plekken waren die periodiek 

droogvielen.

Tabel 14.6 
Administratieve gegevens monsters 
molluskenonderzoek.
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Daarnaast kwamen er in het onderste monster enkele vertegenwoordigers van 

een landfauna voor. De barnsteenslak en de donkere glimslak leefden op natte 

plekken, zoals langs oevers. De andere dieren kropen op minder natte plekken rond. 

Bijvoorbeeld op oeverwallen met een gevarieerde vegetatie. 

De hoger gelegen afzettingen in de geul bevatten slechts een enkele schelp, deze 

wijzen erop dat de geul steeds zoetwater bevatte. 

 

Ook op andere plekken zijn geulsedimenten onderzocht. Dit is gebeurd door middel 

van monsters v.386, 408, 432 en 742. Het sediment van de eerste twee bleek arm 

aan schelpen. Het derde monster bevatte, naast enkele tientallen zoetwatersoor-

ten, diverse landslakken (fig. 14.13). Het vierde monster komt waarschijnlijk van de 

overgang geulafzetting – zeeschelpenlaag. De gevonden soorten sluiten aan op de 

hiervoor genoemde geulafzettingen met een rijkere fauna. Het betreft dus geulen 

met stromend zoet water met langs de oevers een vegetatie van moerasplanten en 

hogerop een vegetatie van wat drogere grond. In het vierde monster (v.742) was de 

getijdenslak aanwezig. Dit dier komt in het zoetwatergetijdengebied voor.

Figuur 14.12 
Overzicht van de ligging van de monsters van 
het molluskenonderzoek.
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Een monster (v.403) uit een geul in put 13 (spoor 6) was afwijkend van de andere 

monsters. Dit sediment bevatte voornamelijk de goed geconserveerde schelpen van 

basters drijfslak (fig.14.14). Dit slakje leeft alleen in brakwater; voornamelijk in water 

met een chloridegehalte van 1,5 – 7 g per liter. Geleidelijke schommelingen in het 

zoutgehalte worden goed overleefd, maar een tijd in zoet- of zeewater overleven ze 

niet. Daar veel andere mollusken niet in brakwater kunnen leven is het soms de enige 

soort in bijvoorbeeld de rustige delen van geulen of plasjes op de kwelder. In beide 

gevallen is er periodiek toevoer van zoetwater en zeewater. 

In twee monsters waren zeesoorten aanwezig. In een Romeinse kuil (monster 634) 

van site W2 (vindplaats 7) lagen tientallen kleppen en honderden fragmenten van 

de halfgeknotte strandschelp. Daartussen vonden we een enkel fragment van een 

kokkel en een zaagje. Ook een laag (monster 742) onder het Romeinse weglichaam 

van vindplaats 7 (site W1) bevatte dezelfde soorten en nog een gewone mossel en een 

slijkgaper. In beide gevallen hebben we niet met een natuurlijke afzetting te maken. De 

gevonden soorten leven in de open Noordzee in een zandige bodem en zijn in de hier 

gevonden combinatie aangespoeld op het strand te vinden. Waarschijnlijk hebben de 

bewoners deze schelpen verzameld om bijvoorbeeld als wegverharding of opvulling 

te dienen. De soortencombinatie en conserveringstoestand wijst er niet op dat de 

schelpen voedselresten zijn. In het geval van monster 742 waren de schelpen gebruikt 

als basislaag van aangebrachte grond onder een weg (Romeins). 

Alle onderzochte afzettingen van de geulen bevatten mollusken die aangeven dat het 

water hierin zoet was. Het water stroomde, dit zal vooral veroorzaakt zijn door de 

zoetwatergetijden. Periodiek vielen (delen van) de oevers droog. Langs de kanten was 

een geschikt milieu voor landslakken van moerassig terrein en wat hogere, drogere, 

goed begroeide oevers. 

De schelpen uit zee zijn verzameld door de mens om bijvoorbeeld als verharding te 

dienen.

Figuur 14.13 
Overzicht van de schelpen aangetroffen in 
monster v.432 (geulvulling).
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Figuur 14.14 
Basters drijfslak (v.403).
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14.5 Hout

14.5.1 Methode

Bij het houtonderzoek stonden vragen centraal over de aanwezigheid van hout als 

organische materiaalgroep, de mate van conservering, de mogelijkheden voor een 

dendrochronologische ouderdomsbepaling en voor 14C-onderzoek. Ook de vraag 

in hoeverre de houtvondsten geschikt zijn voor een analyse aan bewerking- en 

gebruikssporen behoorde tot de vraagstellingen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is in 166 sporen hout aangetroffen. Hiervan zijn 157 

stuks hout geborgen en onderzocht.225 De beschrijvingen en determinaties zijn door 

L.I. Kooistra, S. Lange en C. Vermeeren uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van een 

doorvallend-lichtmicroscoop met vergrotingen tot 400x en indien nodig van het deter-

minatiewerk van Schweingruber.226

Van de houtvondsten zijn 79 stuks (50%) aan acht vindplaatsen gerelateerd (tabel 

14.6). De overige houtvondsten (n=78) konden in deze fase van het onderzoek niet aan 

een vindplaats worden gekoppeld. 

vindpl. (site) datering N context

1 (X14) late bronstijd-late ijzertijd 1 hekwerk

1 (X16) late bronstijd-late ijzertijd 3 nederzetting

2 (X5/6) late bronstijd-vroege ijzertijd 1 spieker

2 (X9) late bronstijd-vroege ijzertijd 3 hekwerk?

5 (Y3) vroege ijzertijd - Romeinse tijd 1 nederzetting

5 (Y8) vroege ijzertijd - Romeinse tijd 1 nederzetting

5 (Y11) vroege ijzertijd - Romeinse tijd 3 nederzetting

7 (W1) Romeinse tijd 36 wegbeschoeiing, palen

7 (W2) Romeinse tijd 1 gebouw

7 (W3) Romeinse tijd 2 greppel

7 (W9) Romeinse tijd 4 greppel

8 (W6) Romeinse tijd 1 spitsgracht

8 (W7) Romeinse tijd 13 (militair) gebouw, fundering met poeren.

11 late ijzertijd-Romeinse tijd 1 vondstconcentratie

13 Vroege/Volle middeleeuwen 5 greppelsysteem, nederzetting

16 Laat-Romeinse tijd/Middeleeuwen? 3 greppelsysteem

totaal 79

Vrijwel al het hout is beschreven en gedetermineerd, waarbij zowel de relevante 

metrische gegevens, als bewerkingssporen en sporen van gebruik zijn vastgelegd.227 

Het hout is onderzocht op geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek en voor 
14C-onderzoek. In verband met 14C-onderzoek is al het hout dat niet voor dendro-

chronologisch onderzoek in aanmerking kwam, onderzocht op de aanwezigheid van 

organische verontreiniging in de vorm van in het hout gegroeide (sub)recente wortels. 

225  De gedetailleerde resultaten staan in bijlage 9.
226  Schweingruber 1982.
227  Een houtvondst zonder vondstnummer is wel gedetermineerd, maar in de analyse buiten 

beschouwing gelaten. 

Tabel 14.7 
Nieuw Valkenburg. Overzicht van houtvondsten 
gerelateerd aan vindplaatsen. 
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Daarnaast is het aantal jaarringen vastgesteld, om het risico van een te oude datering 

te kunnen inschatten. Van veel houtsoorten bestaat de kern van de stam namelijk al 

tijdens het leven van de boom uit dood hout. Het 14C-gehalte van dit kernhout was dus 

al in verval voordat de boom werd gekapt.

In de constructie van de Romeinse weg (vindplaats 7, site W1) kwamen veel zeer 

eenvormige palen voor. Er is voor gekozen om in deze fase van het onderzoek slechts 

enkele palen te beschrijven en een groter aantal alleen te determineren.

14.5.2 Conservering

Het voorkomen van hout in archeologische context is een indicatie voor de conser-

veringsomstandigheden ter plaatse. De mate van conservering, zoals de consistentie 

van het hout en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden voor een specialistisch 

onderzoek, wordt beschreven met de parameters goed, matig en slecht. Slecht 

bewaard hout is zacht, fragmentarisch en vaak alleen nog op soort te bepalen. Andere 

onderzoekaspecten, zoals het onderzoek naar houtbewerking en houtgebruik, zijn 

meestal niet meer mogelijk. Matig bewaard hout vertoont de oorspronkelijke vorm 

van het hout, zoals het in het spoor terecht is gekomen. Dat kan zijn als bouwhout, 

voorwerp of als 'natuurlijk', onbewerkt hout. Naast een bepaling op houtsoort 

is de vorm van de houtvondst te herleiden en de manier van bewerking. Op het 

houtoppervlak van goed bewaard gebleven hout zijn bewerkingssporen in de vorm 

van bijl- of disselafslagen te herkennen, van beschadigingen op de bijlsnede (de 

zogenaamde bramen) of/en gebruikssporen zoals bijvoorbeeld plekken van slijtage 

door het gebruik van touw. 

De mate van consistentie van het hout heeft invloed op de bergingsmogelijkheden 

ervan. Bovendien ontbreken bij matig bewaard hout vaak de buitenste jaarringen, 

waardoor de vondst minder goed (of helemaal niet) dendrochronologisch te dateren 

is: het kapjaar kan namelijk niet worden bepaald, omdat de laatstgegroeide jaarring 

ontbreekt. 

Van 119 stuks hout is de conservering bepaald (tabel 14.8). Een deel van het hout, 

zoals palen van site W1, is niet in zijn geheel gelicht, zodat individuele uitspraken over 

conservering achterwege zijn gebleven. Het meeste hout is matig geconserveerd. 

Daarmee wordt bedoeld dat het hout wel goed is te beschrijven en te determineren, 

maar dat niet op voorhand geschikt is voor 14C-onderzoek.

mate van conservering N  %

goed 37 31

matig 50 42

slecht 32 27

totaal 119 100%

Het onderzochte hout is afkomstig uit diverse sporen van vindplaatsen in verschillende 

landschappelijke contexten. Tabel 14.9 geeft een overzicht van de houtvondsten per 

stratigrafische positie (i.e. kwelderlandschap of deklandschap). Opmerkelijk is dat 

beide landschappelijke niveau’s sporen met hout bevatten. Zoals te verwachten is, 

levert het lager gelegen kwelderlandschap relatief de meeste sporen met hout op. 

Ondanks de relatief lage sporendichtheid is bijna de helft van de houtvondsten uit 

dit landschap afkomstig. Dat neemt niet weg dat ook in het relatief hoog gelegen 

deklandschap een relatief groot aantal houtvondsten aan het licht is gekomen.

Tabel 14.8 
Mate van conservering van houtvondsten.
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Het voorkomen van redelijk geconserveerd hout in beide landschappen betekent dat 

waterverzadigde condities en bewaard gebleven houtvondsten al op geringe diepte 

onder het maaiveld zijn aangetroffen.

spoortype stratigrafie 1 stratigrafie 1 of 2 stratigrafie 2 totaal

beschoeiing . 1 . 1

houten palen 11 15 1 27

palenrij 4 5 . 9

staken 32 50 44 126

vlechtwerk . 1 . 1

waterput 1 1 . 2

totaal . . . 166

14.5.3 Houtsoorten

Het soortenspectrum omvatte negen houtsoorten, namelijk els (Alnus), eik (Quercus), 

es (Fraxinus excelsior), hazelaar (Corylus avellana), iep (Ulmus), lijsterbes (Sorbus), wilg 

(Salix), gewone vlier (Sambucus nigra) en de naaldhoutsoort den (Pinus). 

De aangetroffen houtsoorten zijn inheems van oorsprong en kunnen in de omgeving 

van het onderzoeksgebied hebben gegroeid. Na de laatste ijstijd kende de den een 

voorkomen op de hoogvenen en later in de stuifzandgebieden. Door de standplaats 

is het hout van de den uit deze regio’s meestal krom gegroeid met veel vertakkingen. 

Daardoor is het minder geschikt als bouwhout. Mogelijk is het aangetroffen naaldhout 

dan ook geïmporteerd, bijvoorbeeld uit het Duitse Eifelgebied of uit België. Pas 

vanaf de middeleeuwen wordt naaldhout op grotere schaal in Nederland aangeplant. 

Vondsten van den zijn onder meer aangetroffen in Romeinse context, zoals bij de 

vindplaats Forum Hadriani in Voorburg. In Voorburg bleek het naaldhout geïmporteerd 

uit Duitse gebieden langs de Rijn.228 

Op vindplaats 1 (werkput 3) is een aantal grotere en kleinere fragmenten schors 

aangetroffen.229 Deze houtvondsten zijn als 'indet' (niet te determineren) in tabel 

14.10. opgenomen. Het is namelijk zeer lastig om schors te determineren, zeker als ook 

de bast ontbreekt. 

houtsoort N %

els 103 65

eik 20 13

es 11 7

iep 3 2

wilg 3 2

den 11 7

overige (1x lijsterbes, 1x hazelaar, 1x gewone vlier) 3 2

indet 3 2

totaal 157 100%

228  Lange 2011.
229  V.28.

Tabel 14.9 
Overzicht van houtvondsten uit sporen per 
stratigrafische positie. 
1=gekoppeld aan deklandschap, 
2=gekoppeld aan kwelderlandschap. Van de 
166 houtvondsten zijn 157 geborgen en hout-
specialistisch onderzocht.

Tabel 14.10 
Spreiding houtsoorten totaal, alle vindplaatsen.
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14.5.4 Bouwhout en overige houtobjecten

Het percentage aan bouwhout domineert het houtvondstenspectrum met 91%. Tot 

het bouwhout behoren onder meer palen, staken en planken. De overige 9% omvatten 

objecten, waarvan de functie vaak onduidelijk is. In de categorie 'objecten' valt 

onder meer een elzenhouten vondst die als keg of wig is geïnterpreteerd, gedateerd 

in de Romeinse tijd (vindplaats 8, site W7).230 Een eikenhouten plank uit werkput 

206 (fig. 14.16: v.1391) kan mogelijk als duigfragment van een ton of vat worden 

geïnterpreteerd. De zijkanten van de plank waren recht afgewerkt en het originele 

uiteinde was licht afgeschuind. Het andere uiteinde was afgebroken. Een ander object 

dat niet aan een vindplaats is gerelateerd, is een eikenhouten spaander uit werkput 119 

(fig. 14.16: v.853) en betreft waarschijnlijk een stuk bewerkingsafval. 

Het overgrote deel van het bouwhout bestaat uit palen en staken (samen 64%). In de 

omschrijving is een verschil gemaakt tussen palen en staken, waarbij alles met een 

maximale diameter van minder dan 8 cm als staak is beschouwd en alles vanaf 8 cm 

doorsnede als 'paal'. 

230  V.688.
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Figuur 14.16 
Overzicht van houtvondsten genoemd in de 
tekst.
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bouwhout N %

palen 66 42

staken 37 23

planken 6 4

poer/slof 2 1

balkje 1 1

pennen 3 2

bewerkingsafval 4 2

takken, inslag vlechtwerk 25 16

object, functie herkend (keg) 1 1

objecten, onbekende functie 6 4

onbewerkt, schors 1 1

onbekend 5 3

totaal 157 100%

14.5.5 Bewerking- en gebruiksporen

Op de houtvondsten zijn sporen van bewerking regelmatig goed zichtbaar bewaard 

gebleven, bijvoorbeeld bijlinslagen op uiteinden van palen en staken. Op enkele 

facetten van aangepunte palen was de vorm van de bijlsnede nog te herkennen. Een 

licht gebogen bijlsnede met een breedte van minimaal 4 cm is gedocumenteerd op een 

paal (fig. 14.17). Vier houtvondsten vertoonden lineaire patronen op de kapvlakken, 

afkomstig van kleine beschadigingen op het bijlvlak van de gebruikte bijl (bramen; zie 

fig. 14.18).231

231  V.1293, 1419, 1437 en 1438.

Tabel 14.11 
Spreiding houtvondsten in diverse 
categorieën bouwhout en overige.

Figuur 14.17 
Met een bijl bekapt uiteinde van een staak 
(v.1656).
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houtsoort N %

els 48 62

es 6 8

den 9 12

eik 7 9

hazelaar 1 1

iep 2 3

wilg 1 1

indet 3 4

totaal 48 62

14.5.6 Houtvondsten per vindplaats

Van de in totaal 157 houtvondsten kunnen er 80 aan vindplaatsen gerelateerd worden. 

De overige houtvondsten zijn niet met zekerheid aan vindplaatsen te koppelen. Voor 

details per houtvondst wordt verwezen naar bijlage 9. 

vindplaats 1 2 5 7-W1 7-ov 8 16 totaal

BTL-IJTL BTL-IJTL IJT-RT RT RT RT RT-VMT

houtsoort N %

els 2 2 2 35 6 4 3 57 71

es 1 1 1 1 4 5

den 1 2 3

eik 1 1 1 8 12 15

iep 1 1 1

lijsterbes 1 1 1

wilg 1 2 3

gewone vlier 1 1 1

totaal 6 4 4 36 7 14 3 80 100

Vindplaats 1
Vindplaats 1 dateert uit de late bronstijd - late ijzertijd en mogelijk vroeg-Romeinse tijd 

en bestaat uit resten van een nederzetting met akkerland en een buitenerfse zone. 

In totaal zijn vier palen geborgen, waarvan de helft matig en de andere helft slecht 

geconserveerd bleek te zijn. De bewaard gebleven lengte van de palen bedroeg 13 - 29 

Figuur 14.18
Bramen op de kapvlakken van de aangepunte 
staken v.1438.

Tabel 14.11 
Overzicht van houtsoorten niet gerelateerd 
aan vindplaatsen.

Tabel14.12
Overzicht van voorkomen van houtsoorten 
per vindplaats.
BTL=late bronstijd
IJT=ijzertijd
IJTV=vroeg-ijzertijd
IJTM=midden-ijzertijd
IJTL=late ijzertijd
RT=Romeinse tijd
VMT=vroege middeleeuwen
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cm. Met uitzondering van een eiken staak die van gekliefd stamhout was,232 betreft 

het steeds rondhouten. De palen en staak waren op verschillende manieren aangepunt. 

Vastgesteld zijn een driezijdige aanpunting, een vierkante puntvorm en een éénzijdig 

afgeschuinde punt.

In werkput 1 (ten noorden van sites X14 en X16 van vindplaats 1) zijn in natuurlijke 

kwelderafzettingen twee stuks hout aangetroffen, van een vliertak (Sambucus) en 

een lijsterbes (Sorbus). Beide leken in het veld mogelijk bewerkt. Na analyse blijkt het 

echter waarschijnlijk om “natuurlijke”stukken hout te gaan. Zowel de lijsterbes als de 

vlier passen goed in de natuurlijke vegetatie van het duingebied rond Valkenburg. Ze 

worden niet vaak gevonden als gebruikshout.233 

Vindplaats 2
De vindplaats omvat een agrarische zone met sporen van beakkering en beweiding. De 

aangetroffen sporen zijn gedateerd in de periode late bronstijd – late ijzertijd. In totaal 

zijn hier vier houtvondsten geborgen. Site X6 heeft een essenhouten paal (Fraxinus) 

opgeleverd met een bewaard gebleven lengte van 40 cm en een diameter van 8 cm.234 

De conservering van het hout was goed. De paal was driezijdig bekapt en vertoonde 

een puntlengte van 40 cm. 

Vindplaats 5
Van vindplaats 5, een nederzettingsterrein uit de ijzertijd en Romeinse tijd, zijn uit vijf 

paalkuilen drie (mogelijke) staken en twee palen geborgen.235 De maximaal bewaard 

gebleven lengte varieerde tussen 8-61 cm. Opvallend was het verschil in conservering. 

De conservering van de twee elzen vondsten was goed (sites Y3 en Y8), terwijl het 

eik- en essenhout van site Y11 matig was. De uiteinden van de palen en staken waren 

twee-, drie- danwel vierzijdig toegespitst. 

Het stuk hout nabij site Y3 (vindplaats 5) had een lengte van 8 cm, een breedte van 4,5 

cm en een dikte van 1,5 cm en vertoonde en halfrond afgewerkt uiteinde (fig. 14.16: 

v.1446). Het is niet duidelijk of hier sprake is van een staakfragment of een voorwerp 

met onbekende functie. Mogelijk betreft het een deel van een tentharing? 

Vindplaats 7
In totaal zijn 43 houtvondsten gedocumenteerd, afkomstig van vier sites.

Site W1 omvat palen van een wegbeschoeiing uit de Romeinse tijd aangetroffen. In 

totaal zijn 36 palen geborgen, waarvan zestien gedetailleerd zijn beschreven. Van 

de overige palen zijn determinatiemonsters genomen voor een soortbepaling. De 

conservering van het hout varieerde van goed tot matig. De lengtes varieerden van 0,6 

tot 1,37 m. Op de puntfacetten bleken bewerkingssporen herkenbaar bewaard te zijn 

gebleven. Een voorbeeld hiervan is een paal met drie kapvlakken.236 

Uit een paalkuil op site W2 is een smalle plank, een latje (30 x 4,5 x 0,5 cm) van els 

(Alnus)opgegraven. De conservering van de houtvondst was matig. 

Bij de uitbreiding van werkput 13 (site W3) kwamen twee rondom verkoolde, 

elzenhouten voorwerpen uit een Romeinse greppel aan het licht.237 Aan de binnenkant 

was het hout niet verkoold. De houtvondsten waren matig geconserveerd. 

232  V.554; stamcode/stc 6.
233  Briefverslag CV- AVALB-09, Vermeeren 2011.
234  V.1332.
235  Y3: v.1446; Y8 V1338; Y11: V1534, V1535, V1543.
236  V.707.
237  V.799 en 900.
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In werkput 24 (site W9) zijn drie Romeinse(?) palen238 en een staak239 opgegraven. 

Van de palen resteerden slechts de aangepunte uiteinden met een maximaal bewaard 

gebleven puntlengte van 35 cm. De palen waren matig tot goed geconserveerd. De 

staak was goed geconserveerd.

Vindplaats 8
Uit de spitsgracht van site W6, gedateerd in de Romeinse periode, is een elzenhouten 

(Alnus) vondst geborgen.240 Mogelijk betreft het een voorwerp, de functie is echter 

onzeker. De conservering van de houtvondst was matig. 

Op site W7 heeft waarschijnlijk een (militair) Romeins gebouw gestaan. In totaal zijn 

dertien stuks hout geborgen uit twee paalkuilen (put 10012, sporen 2 en 3).241 Vijf stuks 

hout waren goed geconserveerd, vijf stuks matig en drie stuks bleken slecht bewaard 

te zijn gebleven. 

In de paalkuilen bevonden zich poeren of sloffen die als fundering voor staanders 

dienst hebben gedaan. In het paalspoor 2 lag op de bodem twee planken, een van 

gekliefd elzen stamhout (95 x 21 x 7 cm)242 en een van eik met afmetingen van 

99x18x4cm.243 Beide planken lagen onder een bijna vierkant elzenhouten blok (28x28 

x 30 cm), mogelijk het restant van een staander.244 

In spoor 3 bevond zich een eikenhouten poer245 met een lengte van 61 cm, een breedte 

van 31 cm en een dikte van 17 cm De eikenhouten poer bleek met drie staken of 

spiezen246 horizontaal in de grond te zijn verankerd. De spiezen waren aangepunte, 

ronde paaltjes met een vierkante doorsnede aan de top. De vierkante bovenzijden 

waren aan de onderzijde van het houten blok in eveneens vierkante uitsparingen 

geplaatst. Verder zijn drie stuks hout uit deze paalkuil geborgen.247 Een vierde stuk, 

een gekliefd stuk elzenhout met een lengte van 38 cm, vertoonde een éénzijdig 

afgeschuind uiteinde is als keg of wig geïnterpreteerd.248 De poer bleek geschikt voor 

een dendrochronologische ouderdomsbepaling.249

Vindplaats 11 
Uit een mogelijke geul die voorlopig in de late ijzertijd en/of Romeinse tijd is 

gedateerd, is een elzenhouten paal uit gekliefd stamhout afkomstig. De houtvondst 

was matig geconserveerd. De lengte van de paal bedroeg oorspronkelijk ten minste 66 

cm. Waarschijnlijk is de paal éénzijdig afgeschuind met een bijl.

Vindplaats 13
In totaal zijn vijf stuks hout op deze (vroeg) middeleeuwse vindplaats verzameld. Het 

betreft drie staken, een plank en een paal. Drie van de houtvondsten waren goed 

geconserveerd250 en twee matig geconserveerd.251 Op één van de staken waren drie 

spijkers aanwezig (fig. 14.19: v.1072).252 De 65 cm lange staak was van gekliefd eiken 

238  V.216, 217 en 222.
239  V.650.
240  V.866.
241  V. 665, 666, 671, 676 sub 1 en 2, 677, 678, 685, 687, 688, 756 sub 1 en 2 en 758.
242  V.677.
243  V.676.
244  V.678.
245  V.687.
246  V.756-sub 2 en v.758.
247  V.665, 666 en 671.
248  V.688.
249  Zie § 15.6.
250  V.1055 sub 1, 1057 en 1072.
251  V.1055 sub 2, v.1058.
252  V.1072.
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kernhout en vertoonde een bijna vierkante doorsnede ( 4x4 cm). Wat de functie van de 

staak was, is niet achterhaald. Mogelijk betreft het een deel van meubilair, zoals van 

een stoel. 

Vindplaats 16
Van deze vindplaats zijn drie elzenhouten staken afkomstig (lengte maximaal 83 

cm).253 Het hout van de staken was matig tot goed geconserveerd. Voor de staken 

zijn takken met schors gebruikt en éénzijdig over een lengte van 5 cm afgeschuind. 

De vlakke, scherpe bijlafslagen op de kapvlakken van vondstnummer 1054 - 1 zijn 

afkomstig van een metalen bijl. 

14.6 Dendrochronologisch onderzoek

Voor dendrochronologisch onderzoek komen slechts enkele houtsoorten in 

aanmerking, te weten eik (Quercus), es (Fraxinus excelsior), iep (Ulmus) en de naald-

houtsoorten den (Pinus), fijnspar (Picea abies), larix (Larix) en zilverspar (Abies alba). 

Het bewaard gebleven hout van deze soorten moet daarnaast bij voorkeur schors 

en meer dan zestig jaarringen bevatten. Bij de selectie voor dendrochronologisch 

onderzoek is van genoemde randvoorwaarden uitgegaan. 

Bijna geen van de houtvondsten is geschikt voor dendrochronologisch onderzoek. 

Dit komt allereerst door het feit dat veel hout van soorten is dat niet geschikt is voor 

dendrochronologisch onderzoek. Daarnaast vertoonden veel van de houtvondsten 

van soorten die wel voor dit onderzoek geschikt zijn (den, es en eik) een tekort aan 

groeiringen ten opzichte van het minimaal vereiste aantal jaarringen.

Uiteindelijk bleek voor dendrochronologisch onderzoek slechts één houtvondst 

in aanmerking te komen, namelijk een eiken poer van site W6 (vindplaats 8; 

vondstnummer 687).254  Het betreffende hout heeft een datering in het tweede kwart 

van de 1e eeuw na Chr. opgeleverd (tabel 14.13). Doordat de laatste groeiringen, een 

deel van het spinthout, ontbraken, kon het exacte kapjaar niet worden vastgesteld. Het 

eikenhout is waarschijnlijk afkomstig uit het westen van Duitsland. 

omschrijving ring dendro-code N kern spint wankant kapdatum kalender

funderingsbalk VKB10010 118 ca.10 2 17 ± 6 39 na Chr. ± 6 DECENT01

253  V.1054 sub 1 t/m 3.
254  Onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands centrum voor dendrochronologie, de Stich-

ting RING in Amersfoort. RING-rapport 2010063.

Figuur 14.19 
Vindplaats 13. Eiken staak met ijzeren spijkers 
(V.1072), mogelijk een stoelpoot.

Tabel 14.13 
Dendrochronologisch onderzoek aan eiken 
funderingsbalk of poer  (v.687) uit paalspoor 3 
(put 10012) op vindplaats 8, site W7.
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14.7 Diatomeeënonderzoek

H. de Wolf & P. Cleveringa (WMC Kwartair Consultants)

14.7.1 Methode en technieken

Om een goed beeld te krijgen in de eventuele veranderingen in de waterhuishouding 

en verwachte verzoeting van het milieu in het prehistorische en Romeinse landschap, 

zijn de verlandingssequenties van een kweldergeul in put 36 (zie fig. 14.2: locatie 

6 en fig. 14.8) en de westelijke dekgeul in put 191 (fig. 14.2: locatie 8 en fig. 14.10) 

onderzocht op diatomeeën. In totaal 18 monsters zijn doorgekeken en beoordeeld 

op representativiteit, rijkdom en de aanwezigheid van bepaalde soorten. Op grond 

van deze scan zijn de te analyseren en de te tellen monsters vastgesteld. De tien 

geselecteerde monsters zijn geanalyseerd en de verschillende soorten en aantallen 

individuen per soort geteld. 

14.7.2 Resultaten

De uitkomsten van het diatomeeënonderzoek op de monsterlocaties laten een 

duidelijke driedeling van het sedimentpakket zien. Het bovenste deel van dat pakket, 

niet aanwezig op locatie 8, bevat dubbele schalen van diatomeeën uit de kustzone. 

Ze maken deel uit van de levensgemeenschap die de vooroever bevolkt. Bij zware 

stormen worden deze zogenaamde kustallochtonen door golfwerking en stroming 

landwaarts verplaatst. 

Het middelste deel van het sedimentpakket is arm aan diatomeeën. Op locatie 8 ligt dit 

pakket aan het maaiveld. Oplossing van de in het sediment aanwezige hele, gebroken 

en fragmenten van schaaltjes van diatomeeën o. i. v. plantengroei en doorzijgend 

(regen)water is mede verantwoordelijk voor de armoede aan kiezelwieren. 

Het onderste deel van het sedimentpakket op beide locaties bevat relatief veel 

complete diatomeeën. De soortensamenstelling ervan wijst op agrarische activiteit. 

Onder zoete milieuomstandigheden vindt er zo nu en dan afdekking met sediment van 

‘een akkerflora” plaats. Op locatie 8 lijkt het zoeter dan op locatie 6. 

14.8 De 14C-dateringen

In totaal 56 monsters zijn bekeken op hun geschiktheid voor 14C-onderzoek. Analyse 

van 37 14C-monsters ten behoeve van het dateren van (1) de eindfase van de vorming 

van het estuariene- en krekenlandschap en (2) enkele bijzondere vindplaatsen (zoals de 

spitsgrachten en huisplaatsen). 

In veel monsters bleek onvoldoende of in het geheel geen geschikt materiaal 

aanwezig te zijn om te worden gedateerd. Uiteindelijk zijn 27 monsters geselecteerd 

voor 14C-onderzoek door het Centre for Dating and Diagnostics (CEDAD) in Brindisi 

(Italië). Daarnaast zijn een aantal hout- en botvondsten door middel van 14C –analyse 

gedateerd. Voor de 14C-rapporten zie bijlage 9.
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locatie put spoor monster
diepte in

pollenbak
CEDAD 
code

radiocarbon 
age (BP)

OxCal
1 Sigma landschap speciefiek

1 37 6003 M587 LTL8233A 2993 ± 45 1310-1120 estuariene landschap humeuze sub getijdenafzettingen

2 119 5030 M855 LTL8234A 2874 ± 45 1130-970 kwelderlandschap venige kwelderafzettingen

119 6001 M856 LTL8235A 2755 ± 45 970-830 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzettingen

119 6002 MP857 LTL8236A 2775 ± 50 980-840 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzettingen

4 2 01 3101 M1431 LTL8241A 2776 ± 45 980-840 kwelderlandschap humeuze kwelderafzettingen

201 4100 M1433 LTL8243A 2919 ± 45 1210-1040 estuarien landschap humeuze sub getijdenafzettingen

201 M1430 niet gedateerd

5 13 5-1 basis MP409 30-40 cm LTL8224A 2607 ± 45 830-670 kwelderlandschap venige kreekvulling

13 5-2 40-50 cm LTL8225A 2711 ± 45 900-810 kwelderlandschap venige kreekvulling

6 36 6010 top MP570 38-41 cm LTL8226A 2500 ± 50 770-540 kwelderlandschap kreekgeul

36 6010 basis MP571 39-42 cm LTL8227A 2743 ± 50 930-820 kwelderlandschap kreekgeul

36 6011 top MP572 01-08 cm LTL8228A 2803 ± 45 1020-900 kwelderlandschap kreekgeul

36 6011 basis MP575 09-12 cm LTL8229A 9094 ± 85* - kwelderlandschap kreekgeul

36 6012 MP575 23-26 cm LTL8230A 2558 ± 45 810-590 kwelderlandschap kreekgeul

36 6013 MP575 37-40 cm LTL8231A 2690 ± 45 900-800 kwelderlandschap kreekgeul

36 6014 MP575 46-49 cm LTL8232A 2597 ± 45 820-670 kwelderlandschap kreekgeul

7 165 2 (2) MP1187 34-50 cm LTL8237A 2129 ± 50 350-50 deklandschap humeuze geulvulling, depressie

8 191 2100 MP1421 33-36 cm LTL8238A 2581 ± 45 820-590 deklandschap humeuze dekafzettingen

191 1 (1) MP1422 09-12 cm LTL8244A 2402 ± 45 710-400 deklandschap venige dekgeulvulling

191 1 (2) MP1422 23-26 cm LTL8240A 2628 ± 45 840-770 deklandschap humeuze dekgeulvulling

191 1 (2) MP1422 45-48 cm LTL8239A 2702 ± 45 900-810 deklandschap humeuze dekgeulvulling

vindplaats
(site) put spoor monster

CEDAD 
code

radiocarbon 
age (BP)

OxCal
1 Sigma landschap speciefiek

1 (X12) 322 9 ME1661 LTL8453A 2164 ± 45 360-110BC kwelderlandschap kringgreppel

1 (X16) 10002 1 V536BOT LTL8381A 2824 ± 55 1050-900BC kwelderlandschap greppel-vulling 1

1 (X16) 10002 1 V538BOT                                   LTL8383A 2463 ± 40 760-420BC kwelderlandschap greppel-vulling 2

1 (X16) 2 6001 V117BOT                                    LTL8386A 2548 ± 35 800-590BC kwelderlandschap vondstlaag

2 (X6) 180 9 V1331BOT                                  LTL8385A 2745 ± 30 920-840BC kwelderlandschap paalkuil

2 (X18) 11 5030 V47BOT LTL8387A 2613 ± 45 830-760BC kwelderlandschap vondstlaag

19 13 21 ME413 LTL8449A 1934 ± 45 20-130AD kwelderlandschap leemdump

5 183 11 V01355BOT LTL8389A 2496 ± 35 770-540BC deklandschap greppel

5 (Y7) 198 15 V1388BOT LTL8382A 2447 ± 50 750-410BC deklandschap greppel

5 (Y3) 274 3 V1444BOT LTL8390A 2610 ± 35 820-770BC deklandschap greppel

5 (Y3) 284 8 V1488BOT LTL8391A 2276 ± 35 400-230BC deklandschap greppel

5 (Y6) 171 23 V1283BOT                                  LTL8384A 2221 ± 30 370-200BC deklandschap greppel

5 (Y8) 201 1 V1401BOT LTL8392A 2493 ± 40 770-540BC deklandschap greppel

6 (Y1) 361 14 ME1707 LTL8454A 2073 ± 45 170-40BC deklandschap greppel

10 162 12 ME1233 LTL8452A 2354 ± 50 520-380BC deklandschap greppel-vulling 3

8 (W6) 10013 12 V864HT LTL8377A 1926 ± 45 20-130AD deklandschap onderin spitsgracht

8 (W6) 10098 1 V867BOT LTL8378A 2422 ± 40 730-400BC deklandschap onderin tussen plaggen

8 (W8) 135 2 V1029BOT LTL8379A 2305 ± 40 410-250BC deklandschap

16 141 1 ME1036 LTL8450A 2719 ± 50 910-810BC deklandschap greppel-vulling 4

Los 322 4 V1660BOT LTL8388A 985 ± 35 1010-1150AD deklandschap dierbegraving

13 134 1 V1026BOT LTL8380A 1611 ± 35 400-540AD deklandschap greppel

13 145 7 ME1077 LTL8451A 1553 ± 50 430-560AD deklandschap greppel-vulling 4

Tabel 14.14 
Overzicht van de 14C-dateringen.
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14.9.1 Botanische macroresten

Er zijn 38 monsters macrorestenmonsters gewaardeerd. Zestien daarvan bleken op 

botanische gronden niet analysewaardig te zijn. Ze bevatten geen of onvoldoende 

goed geconserveerde plantenresten om een analyse te rechtvaardigen. Twaalf 

monsters zijn analysewaardig. Tien monsters zijn mogelijk analysewaardig als dit op 

grond van archeologisch-inhoudelijke gronden wenselijk is. 

Uit het waarderend onderzoek blijkt dat van de vindplaatsen 1, 2, 6, 7, 8, 12 en 16 

monsters uit grondsporen beschikbaar zijn die analysewaardig zijn. Analyse van de 

monsters van deze vindplaatsen kan vragen over menselijke activiteit, economie, 

milieuomstandigheden en de functie van de betreffende structuren helpen 

beantwoorden. Opvallend vaak zijn onverkoolde plantenresten in relatief ondiepe 

sporen aangetroffen. Dat geldt voor zowel vindplaatsen uit de late prehistorie, 

de Romeinse tijd en middeleeuwen. Dat maakt de meeste van de onderzochte 

vindplaatsen zeer waardevol zijn bezien vanuit het botanisch onderzoek, mocht 

het tot opgravingen komen. Hoewel er relatief weinig verkoolde plantenresten zijn 

aangetroffen, wil dat niet zeggen dat verkoolde plantenresten niet voorkomen. 

Verkoolde plantenresten blijven bewaard in milieus boven en onder het grondwater. 

Menselijke handelingen waarbij vuur is gebruikt vinden echter niet overal plaats. 

Gerichte bemonstering tijdens een eventuele opgraving is daarom vereist. 

Omdat het waarderend onderzoek een steekproef betreft en gezien het hoge aandeel 

van monsters die (mogelijk) analysewaardig zijn, kan gesteld worden dat archeobo-

tanische resten in zijn algemeenheid redelijk tot goed geconserveerd zijn en op alle 

vindplaatsen verwacht kunnen worden.

De macrorestenmonsters uit de natuurlijke bodemlagen op de locaties 2 en 4 zijn 

analysewaardig. Analyse van deze monsters dient gekoppeld te worden aan de 

pollenanalyse van dezelfde profielen (zie onder).

14.9.2 Pollen

Van de 55 gewaardeerde monsters bleken er 34 op palynologische gronden niet 

analysewaardig te zijn. De conservering van het pollen in deze monsters was te slecht 

of het aantal pollenkorrels was te klein. Hieronder wordt per onderzoekscategorie 

samengevat welke pollenmonsters voor het beantwoorden van de vraagstellingen 

geschikt zijn.

Voor het reconstrueren van de vegetatie en de eventuele menselijke invloed hierop 

zijn in totaal 36 monsters gewaardeerd. Zestien van deze monsters zijn afkomstig 

uit profielen met vegetatiehorizonten (locaties 1 -4). Slechts tien monsters zijn 

analysewaardig bevonden. Drie geschikte monsters komen uit het onderste deel van 

het profiel in put 119 (locatie 2). De monsters zijn rijk tot zeer rijk aan redelijk tot goed 

geconserveerd pollen. 

Ook drie monsters uit het profiel door de kwelderafzettingen in put 201 (locatie 4) zijn 

geschikt voor analyse. 

Van de twintig pollenmonsters uit geulen (locaties 5-8) zijn er ongeveer 10 

analysewaardig zijn. Deze analysewaardige monsters zijn afkomstig van de verlande 

kwelderkreek in put 13 (locatie 5), de diepe kreekgeul in put in put 36 (locatie 6) en de 

dekgeul in put 191 (locatie 8). 
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De elf monsters uit de eergetouw-/ploegsporen/akkerlaagblijken na waardering niet 

geschikt voor analyse.

14.9.3 Diatomeeën

Van de 18 gescande monsters uit de geulopvullingen op locaties 6 en 8 (kreekgeul 

en dekgeul) zijn er 10 geanalyseerd. Onderin beide sedimentpakketten is sprake van 

een zoet milieu en duidt de soortensamenstelling tevens op agrarische activiteit. De 

middelste delen van de sedimentpakketten zijn arm aan diatomeeën. Op locatie 8 ligt 

dit pakket aan het maaiveld. Op locatie 6 bevindt zich bovenin een pakket met schalen 

van diatomeeën uit de kustzone. Dit wijst op overstromingen vanuit de zee. 

14.9.4 Schelpenonderzoek

Het schelpenonderzoek toont aan dat de twee geulen op de locaties 5 en 6 en alle 

andere onderzochte afzettingen van de geulen mollusken bevatten die aangeven dat 

het water hierin zoet was. De schelpen uit zee die in enkele antropogene sporen zijn 

aangetroffen, zijn verzameld door de mens om bijvoorbeeld als verharding te dienen.

M_locatie context archeob pollen diatom schelp 14C

1 kwelder op lagunair nee nee

2 dek op kwelder op lagunair ja, dek niet ja, dek niet ja

3 kwelder op lagunair nee

4 dek op kwelder op lagunair ja, dek niet ja, dek niet ja

5 kweldergeul ja ja ja

6 kweldergeul ja ja ja ja

7 dekgeul nee

8 dekgeul ja ja ja

14.9.5 Hout

Ondanks de verschillen in conserveringsomstandigheden voor de archeologische 

materiaalgroep 'hout' zijn houtvondsten zowel in het deklandschap als ook in het 

kwelderlandschap aangetroffen. De conservering van het hout varieert tussen 

goed en matig, afhankelijk van de stratigrafische locatie van de vindplaatsen. In het 

deklandschap ligt het hout relatief ondiep, namelijk vanaf 1 m onder het huidige 

maaiveld. De in het kwelderlandschap gelegen vindplaatsen beschikken over betere 

condities voor archeologisch hout dan de hoger gelegen delen van het deklandschap. 

Dit komt tot uitdrukking in de aangetroffen hoeveelheid houtvondsten en de kwaliteit 

ervan. De kwantiteit en kwaliteit van de houtvondsten blijkt geschikt voor de 

beantwoording van onderzoeksvragen over houtkeuze, houtgebruik en houttechnolo-

gische aspecten:

Met uitzondering van drie houtvondsten zijn alle houtvondsten op soort 

gedetermineerd. Deze gegevens leveren een bijdrage aan de kennis over de houtkeuze 

van de mens in de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen.

Zowel bij de goed als ook bij de matig geconserveerde houtvondsten was de 

grondvorm en bewerking te achterhalen. Daardoor zijn gegevens over het houtgebruik 

en houttechnologische aspecten verkregen. 

Tabel 14.15
Overzicht van de resultaten van de waardering 
van de verschillende ecologische monsters op 
de landschappelijke monsterlocaties.
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Op het houtoppervlak van de goed bewaarde houtvondsten zijn vaak braamsporen 

en bewerkingssporen, zoals bijlafslagen, zichtbaar bewaard gebleven. Deze detail-

informatie verschaft kennis over het houttechnologische niveau en over het gebruik 

van gereedschappen in de verschillende perioden. Bij toekomstig onderzoek kan een 

analyse van bramen op kapfacetten bijdragen tot intra-fasering van structuren, zoals 

van paalrijen. Dit is eerder gebeurd in de Leidsche Rijn, alwaar door een analyse van 

braamsporen twee aanlegfasen en reparatiefasen konden worden onderscheiden. 

Bramen, beschadigingen op het bijlvlak, laten namelijk een uniek streepjespatroon 

achter op het hout. Door deze op te meten en te analyseren kan worden gekeken of 

meer palen door dezelfde bijl (of dissel) zijn bewerkt.255

Doordat in alle landschappelijke delen houtvondsten bewaard zijn gebleven, kan 

toekomstig onderzoek representatieve gegevens over de spreiding van houtvondsten 

opleveren. Bijvoorbeeld of er verschillen tussen het houtgebruik in nederzettingen 

en daarbuiten kan worden vastgesteld. Te denken valt aan verschillen in keuze voor 

bepaalde houtsoorten en het gebruik van secundair hout. Dit kan met logistieke 

redenen te maken hebben (natuurlijk voorkomen van hout op het deklandschap en in 

het kweldergebied, etc.). 

Als de resultaten van het houtonderzoek in een breder (Romeins) kader worden 

geplaatst, dan kan het volgende worden gezegd. Voor een representatieve vergelijking 

komen de vindplaatsen Valkenburg-Marktveld, Alphen aan de Rijn en Leidsche Rijn 

in aanmerking. In de Leidsche Rijn zijn Romeinse structuren vanaf de 1e eeuw tot aan 

het begin van de 4e eeuw opgegraven.256 Het betreft wegbeschoeiingen, kadewerken, 

brugconstructies, wachttorens en nederzettingsstructuren, zoals waterputten. Vooral 

in de eerste eeuw werd voornamelijk elzen- en eikenhout lokaal gekapt en gebruikt 

voor beschoeiingen en gebouwen. Aan het eind van de 1e eeuw maken ook iep en es 

deel uit van het soortenspectrum. Deze soorten zijn voornamelijk aangetroffen als 

rondhouten voor brugconstructies en oeverbeschoeiingen. Rond 100 n.Chr. wordt af 

en toe ook naaldhout aangetroffen, namelijk als planken van een kademuur. In deze 

periode werd steeds meer eik toegepast, vaak in combinatie met els. De palen uit de 

eerste eeuw zijn vaak meerzijdig bekapt en het hout is niet of nauwelijks gekliefd. 

Rond 100 na Chr. zijn de eiken palen meestal gekliefd en vervolgens aangepunt. De 

aanpunting van palen na de eerste eeuw is doorgaans strak vierzijdig (lijkt op het ware 

op een recente “Gamma”-tuinpaal). In de loop van de eeuwen blijkt de efficientie van 

het houtgebruik toe te nemen, bijvoorbeeld door dat men meer palen uit één stam 

klieft. Dit komt overeen met de Romeinse vindplaatsen in Alphen aan de Rijn.257 

Voor palen van beschoeiingen is meestal els gebruikt, namelijk 60%, en in mindere 

mate es, iep en eik. De voorkeur voor elzenhout komt overeen met andere, Romeinse 

vindplaatsen. Ter vergelijking met Nieuw Valkenburg, waar het percentage els van alle 

Romeinse houtvondsten 65% bedraagt, gevolgd door eik met 13% en es met 7%. Bij 

de vindplaatsen Valkenburg-Marktveld en Alphen aan de Rijn is het percentage aan 

constructiehout van els lager en het percentage eik hoger. In Nieuw Valkenburg zijn in 

deze fase van het onderzoek nauwelijks stukken constructiehout geborgen, zodat een 

vergelijking derhalve achterwege blijft. In Valkenburg-Marktveld werd in 39/40 na Chr. 

veel eikenhout voor wegbeschoeiingen uit de directe omgeving van de bouwplaatsen 

gehaald. 258 Samengevat komt het in Nieuw Valkenburg aangetroffen houtsoorten-

spectrum in grote lijnen overeen met dat van de Romeinse vindplaatsen in Alphen 

aan de Rijn en Leidsche Rijn. Wat betreft een vergelijking met deze vindplaatsen qua 

255  Lange 2009.
256  Lange 1998, 2007 en 2009.
257  Van Rijn 2000.
258  Van Rijn 1990.
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houttechnologisch niveau, zijn de verzamelde gegevens van Nieuw Valkenburg niet 

representatief. Voor een vergelijking was het documenteren van een representatief 

aantal paalpunten, inclusief het analyseren van mogelijk aanwezige bewerkingssporen, 

noodzakelijk geweest. 

Ook veel voorkomend in Romeinse context zijn de vele en diepe braamsporen 

op de kapfacetten. Bramen getuigen van beschadigingen op het bijlvlak van het 

gebruikte gereedschap. Tot nu toe zijn dit soort dikke bramen, afkomstig van 

diepe beschadigingen op de bijl, alleen in Romeinse context waargenomen. Er is al 

gespeculeerd over het tempo en de werkdruk bij de Romeinse timmerlieden die geen 

tijd hadden om hun bijlen bij te slijpen. Het is echter ook een feit dat bepaalde mataal-

legeringen een meer gecompliceerde manier van slijpen vereisen, namelijk met vuur 

en hoge temperaturen, en het afwisselend koelen en slijpen van de bijl. Dit soort 

onderhoud vergde waarschijnlijk tijd en een aparte werklocatie.

Toekomstig houtspecialistisch onderzoek in het plangebied Nieuw Valkenburg kan 

meer gegevens opleveren van contextuele waarde, met name voor het onderzoek naar 

houtgebruik in de Romeinse tijd. 

Samengevat kan men concluderen dat de verwachting naar archeologische 

houtvondsten in het plangebied naar boven moet worden bijgesteld. 

Vindplaats 8 en met name site W7, blijkt geschikt hout voor dendrochrologisch 

onderzoek te bevatten. In paalkuilen die bij de plattegrond van een vermoedelijk 

Romeins militair gebouw behoren, zijn meer eiken vondsten te verwachten die 

geschikt zijn voor een dendrochronologische ouderdomsbepaling van sporen. In de 

periferie van de vindplaats en in de lage delen van het landschap, zijn beschoeiingen 

te verwachten van voornamelijk elzenhout. Deze houtsoort is niet geschikt voor 

een dendrochronologische datering. Om vragen bij toekomstig onderzoek te 

kunnen beantwoorden, zal men gebruik moeten maken van jaarringanalyse aan 

essen- en/of elzenhout. Met behulp van een jaarringanalyse kunnen uitspraken 

over groei-tendensen (overeenkomsten, verschillen) worden gemaakt die bij de 

interpretatie van meerfasige structuren (aanlegfasen, reparatiefasen) gebruikt kunnen 

worden. In sommige gevallen is op grond van de resultaten van jaarringanalyse een 

intra-fasering mogelijk. 

14.10 Aanbevelingen voor de analysefase van de landschappe-
lijke monsters

Van de acht monsterlocaties geselecteerd voor het onderzoek naar de vegetatie- 

en milieureconstructie en de menselijke invloed, zijn er vijf geschikt om nader te 

analyseren. Daarbij moet worden opgemerkt dat vooral monsters uit kwelder- en 

lagunaire afzettingen geschikt zijn voor analyse. Alleen de geulafzettingen op locatie 8 

heeft betrekking op dekafzettingen. 

Voorgesteld wordt om de geselecteerde archeobotanische en palynologische monsters 

van de locaties 2, 4, 5, 6 en 8 te analyseren. Analyse van deze profielen waaruit tevens 
14C-dateringen beschikbaar zijn, kan chronologische ontwikkelingen ten aanzien 

van milieu en menselijke activiteit zichtbaar maken. Dit geld in het bijzonder voor de 

geulen op de locaties 5, 6 en 7 omdat uit deze profielen ook diatomeeën- en/of schel-

penmonsters zijn onderzocht.

Vanwege het ontbreken van voldoende geschikte ecologische monsters uit 

dekafzettingen, wordt geadviseerd bij eventuele toekomstig onderzoek in het 

plangebied extra aandacht te besteden aan het bemonsteren van vegetatiehorizonten 

en geulafzettingen die gerelateerd zijn aan het deklandschap.
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Landschap, bewoning en vindplaatsen

A.J. Tol

15.1 Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek in het onderzoeksgebied Kerngebied heeft belangrijke 

nieuwe informatie opgeleverd over de paleogeografische ontwikkelingen en de bewo-

ningsgeschiedenis van dit gebied. In dit hoofdstuk worden de landschappelijke en 

archeologische resultaten geïntegreerd en in een chronologisch overzicht en aan de 

hand van een aantal thema’s besproken. De nadruk ligt daarbij op de aard, datering, 

gaafheid en conserveringstoestand van de gedefinieerde vindplaatsen. Deze laatste 

aspecten vormen de bouwstenen voor de waardering van de vindplaatsen die in 

hoofdstuk 17 wordt behandeld.

Als leidraad bij de opbouw van dit hoofdstuk gelden de in hoofdstuk 4 geformuleerde 

vraagstellingen uit het Programma van Eisen. Deze zullen in de lopende tekst van de 

volgende paragrafen beantwoord worden. 

15.2 De paleogeografische context van de vindplaatsen (vragen 2 
en 3)

Het paleogeografische onderzoek heeft zich vooral gericht op het verkrijgen van 

een gedetailleerder beeld van het verlandend estuarium in het onderzoeksgebied. 

De bodemopbouw komt in hoofdlijnen overeen met de bevindingen van eerder 

uitgevoerde onderzoeken in de directe omgeving. Er zijn binnen het onderzoeksgebied 

geen aanwijzingen gevonden voor strandwallen of oude duinen. In het estuarium zijn 

ook geen aanwijzingen gevonden voor – met duinzand – overstoven delen.

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 uit: een estuarien landschap, een kwelder- en krekenlandschap 

en een landschap dat is gevormd als gevolg van overstromingen vanuit de Rijn. De 

Rijnmonding, het estuarium, was ten tijde van deze overstromingen vermoedelijk al 

voor een belangrijk deel afgesloten.

Estuarien landschap
Het estuarien landschap is gevormd in een inter- of subgetijdenmilieu, waarin het 

oppervlak continu onder water lag of dagelijks werd overstroomd. 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 zeker sprake zijn geweest van een vertakt geulensysteem; dit kon in het veld echter 

niet door waarnemingen worden bevestigd. 

Kwelder- en krekenlandschap
In ca. een tot vier eeuwen is het estuarien landschap geleidelijk overgegaan in een 

kwelder- en krekenlandschap. Vooral in het centrale deel van onderzoeksgebied 

Kerngebied was sprake van een goed ontwikkelde geulenstelsel, waarlangs zich 

15
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zandige oevers hebben gevormd. Het geulenstelsel heeft een min of meer noord-zuid 

oriëntatie en buigt in het noorden iets oostelijk af. Vanuit de profielopnamen en 

vlakgegevens ontstaat een beeld van enkele bredere geulen met zandige oevers, van 

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

diep; meestal is er 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. Dit duidt op een regionale periode van verminderde of afwezige sedimentatie, 

die op basis van de datering van de laklaag en de eindfase van de kreekgeulen rond 

1000 - 800 v.Chr. is te plaatsen. Deze datering komt min of meer overeen met de 

oudste bewoning van het kwelder- en krekenlandschap in de periode late bronstijd-

vroege ijzertijd. 

De stilstandsfase in de sedimentatie is waarschijnlijk het gevolg van een zich steeds 

verder sluitende kust of een sterk verminderde afvoer van de Oude Rijn. Een mogelijke 

verklaring voor een verminderde afvoer is het ontstaan van het Vecht-Angstel systeem 

ter hoogte van Utrecht.261 Mogelijk heeft dit geleid tot een verzanding van het meer 

kustwaarts gelegen deel van de Oude Rijn delta met tot gevolg een verminderde 

sedimentatie ter hoogte van het plangebied.

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

met een grotere aanvoer van sediment. De grotere laterale, spreiding van zandige 

sedimenten duidt op grotere stroomsnelheden en grotere aanvoer van zandig 

materiaal. Het zandige pakket lijkt als een deken over het prehistorische kwelderland-

schap heen te liggen.

In het oostelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied zijn in het dekpakket 

nauwelijks morfologische verschillen aan te wijzen. De dekafzettingen vallen op door 

een direct 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. Bovendien zijn er nauwelijks 

aanwijzingen voor erosie van het onderliggende landschap: de kwelderlaklagen zijn 

vrijwel overal nog aanwezig.

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

zettingen tot in het onderliggende estuarien landschap ingesneden. Mogelijk is sprake 

van een reactivering van een oudere kweldergeul. Op een locatie zijn naast de dekgeul 

aanwijzingen voor de aanzet tot een kwelderoever aangetroffen. Een dergelijke oever 

kan hier duiden op een oudere kweldergeul behorende tot het krekenlandschap. 

Vanuit de dekgeul is vermoedelijk (een deel van) het sediment over het kwelderland-

schap afgezet. De geul wordt in noordwestelijke richting, zeewaarts, duidelijk breder. 

Dit duidt op een aanvoer vanuit een binnendelta of een zeearm. Langs de oostelijke 

rand van deze geul is een brede oeverachtige zone met zandige dekafzettingen 

aangetroffen. De westelijke geulrand is tijdens het proefsleuvenonderzoek niet goed 

in kaart gebracht. Maar het geo-archeologisch booronderzoek262 en de aangetroffen 

sporen in werkput 316 (vindplaats 4) lijken samen te wijzen op een vergelijkbare 

situatie als aan de oostkant van de getijdengeul. 

Met uitzondering van de westelijke dekgeul, zijn bijna overal in het dekpakket dunne 

vegetatieniveaus aangetroffen. Dit leidt tot de conclusie dat het pakket niet gevormd is 

als gevolg van periodieke overstroming van de oevers, zoals bij meanderende rivieren. 

261  Berendsen & Stouthamer 2001.
262  Jansen, Mol & Tol 2010. 
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De dekafzettingen lijken hier eerder het gevolg van grootschalige overstromingen. 

Het ligt voor de hand om dit te koppelen aan bijvoorbeeld kustafslag, waarbij meer 

sediment beschikbaar komt en een verhoogde mariene invloed optreedt in het gebied. 

Het beperkte diatomeeënonderzoek lijkt hier ook op te duiden. Een grotere mariene 

invloed kan ook een verklaring zijn voor de trechtervormige geul in het westen van het 

gebied. Uit de omgeving zijn geen aanwijzingen voor een substantiële Rijngeul bekend, 

die een dergelijke monding zou kunnen verklaren. Op basis van de vegetatieniveaus 

lijken de dekzafzettingen in verschillende fasen (tijdens verschillende stormvloeden?) 

te zijn gevormd. 

In het noordoosten van het onderzoeksgebied zijn in een aantal werkputten in het 

zuiden van deelgebied 2A en het noorden van vindplaats 7 aanwijzingen voor smalle 

dekgeulen gevonden: onder meer een afgedamde geul in werkput 24 (site W1). De 

exacte loop van de verschillende geulen is niet goed vast te stellen, maar het lijkt erop 

dat zij onderdeel zijn van een geulenstelsel van een beperkte omvang. Opvallend voor 

het landschap van de getijdenafzettingen is dat buiten het voornoemde geulenstelsel 

geen concrete aanwijzingen zijn voor een door smalle geulen versneden Romeins 

landschap, zoals bij onderzoeken op Marktveld, De Woerd en Veldzicht263 wel is 

aangetroffen. Een echte verklaring is hiervoor niet te geven. Gezien de intensiteit 

van het proefsleuvenonderzoek lijkt het niet waarschijnlijk dat veel geulen in de zone 

tussen de sleuven hebben gestroomd.

Uit AMS-dateringen van en vondstmateriaal uit verschillende vegetatiehorizonten en 

geulvullingen in de dekafzettingen blijkt een complexe vormingsgeschiedenis van het 

deklandschap. In het centrale en oostelijke deel van het onderzoeksgebied lijkt het 

deklandschap vanaf de late ijzertijd en Romeinse tijd te zijn ontstaan. De westelijke 

dekgeul en zandige oever lijken van oudere datum. AMS-dateringen wijzen op het 

inactief raken van de dekgeul in de eerste helft van de ijzertijd (800 – 400 v.Chr.), dus 

dicht op de eindfase van het centrale krekenstelsel (1000-800 v.Chr.). Dit betekent 

dat het deklandschap ter plaatse in korte tijd is ontstaan. Opvallend is ook dat er 

al aanwijzingen voor menselijke activiteiten op de zandige oeverzone zijn vanaf de 

vroege ijzertijd. Hieruit blijkt dat een overlap is met het menselijke gebruik van het 

centrale kwelderlandschap (late bronstijd-vroege ijzertijd). Blijkbaar lagen de centrale 

kwelderoevers hoog genoeg en werden zij niet bedreigd door de grootschalige 

overstromingen van de vroege ijzertijd. Pas in de late ijzertijd of Romeinse tijd raakt 

het kwelderlandschap volledig overstroomd en met dekafzettingen bedekt.

15.3 Gaafheid en conserveringsomstandigheden van het onder-
zoeksgebied (vragen 1, 5 en 8)

Bodemverstoringen
In het hele onderzoeksgebied is sprake van verschillende recente drainagestel-

sels. Deze drainages zijn vaak tot in de estuariene afzettingen aangelegd. De drie 

onderscheiden landschapen zijn hierdoor dus vergelijkbaar verstoord geraakt. De 

estuariene afzettingen zijn ter hoogte van jongere geulen geërodeerd. Het kwelder- en 

krekenlandschap is naast de aanwezige drainages en de getijdengeulen intact bewaard 

gebleven. Veelal waren de laklagen in de top van dit landschap nog ongeschonden 

aanwezig.

De top van de dekafzettingen is in het hele onderzoeksgebied nog voor de aanleg 

van het vliegveld in de bouwvoor opgenomen. Vooral in het noordelijke en centrale 

263  Vos & Lanzing 2000.
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deel van het onderzoeksgebied zijn de dekafzettingen door later grondgebruik of 

kleiwinning vrijwel volledig verstoord. 

Tijdens de aanleg van het vliegveld Valkenburg, is het maaiveld verhoogd en is het 

terrein ingericht met landingsbanen en gebouwen. Binnen het onderzoeksgebied 

Kerngebied hebben gebouwen in het westelijke deel van vindplaats 1 gestaan. 

Hier bleek dat de bouw (of de sloop) de bodem tot in de kwelderafzettingen heeft 

verstoord. De aanleg van de landingsbanen uit de Duitse periode van het vliegveld 

heeft de dekafzettingen weliswaar verstoord, maar hierbij is echter betrekkelijk weinig 

schade aan het kwelderlandschap aangericht. Een onbekende verstoring zijn de 

huidige landingsbanen. Het is niet uit te sluiten dat voorafgaand aan de aanleg van de 

landingsbanen eerst een deel van de bodem is afgegraven. Een bodemonderzoek ter 

plaatse van de landingsbanen lijkt er echter op te wijzen dat hieronder waarschijnlijk 

geen sprake is van ernstige verstoringen. Wel blijkt dat de landingsbanen de 

onderliggende archeologische lagen en sporen hebben samengedrukt of (door reduc-

tieprocessen) hebben ‘uitgewist’. 

Conserveringsomstandigheden
Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat de conserveringsgraad van (organische 

resten) afhankelijk is van de ligging ten opzichte van het grondwater. De conserve-

ringsomstandigheden van het organische resten zijn in de lage delen gunstig. De in 

het kwelderlandschap gelegen vindplaatsen beschikken over betere condities voor 

onverkoolde botanische resten en archeologisch hout dan de hoger gelegen delen 

van het deklandschap. Dit komt goed tot uitdrukking in de aangetroffen hoeveelheid 

houtvondsten en de kwaliteit ervan. Ondanks de relatief lage sporendichtheid is 

bijna de helft van de houtvondsten afkomstig uit sporen in het kwelderlandschap. 

De kwaliteit van dit hout is bijna altijd goed. Dat neemt niet weg dat ook in het 

deklandschap een relatief groot aantal houtvondsten - al op geringe diepte onder 

het maaiveld - aan het licht is gekomen. Dit is te verklaren door de relatief hoge 

grondwaterstand. De kwaliteit van dit hout was doorgaans matig tot goed. 

Opvallend is wel dat slechts een relatief klein deel van de pollenmonsters geschikt 

bleek voor analyse. De conservering van het pollen in de overige onderzochte monsters 

was te slecht of het aantal pollenkorrels was te klein.

Het blijkt dat vooral het pollen in de hoger in het bodemprofiel gelegen dekafzettingen 

en in de bovenste verlandingsafzettingen (restgeulen) van slechte kwaliteit is. De 

kwelder- en lagunaire afzettingen, evenals de diepere geulafzettingen hebben vaak 

beter geconserveerd pollen.

15.4 De bewoning van het kwelderlandschap (late bronstijd en 
ijzertijd) (vragen 4, 7, 9-11)

De vroegste sporen van menselijke bewoning uit de proefsleuven zijn gerelateerd aan 

het kwelderlandschap. Het estuarien landschap was waarschijnlijk altijd, ook in zijn 

eindfase, te nat voor bewoning. Betreding kan hier wel hebben plaatsgehad, vanuit het 

duinengebied en de oeverwallen van de Oude Rijn.

Het kwelder- en krekenlandschap heeft sporen en vondsten uit de periode late 

bronstijd en ijzertijd opgeleverd. Het merendeel van de sporen en vondsten is 

aangetroffen op de oevers van het centrale krekenstelsel. Daarnaast zijn in het 

oostelijk deel van het kwelderlandschap enkele geïsoleerde spoor- en vondstenconcen-

traties ontdekt.



landscHap, bewoning   333

De sites, vindplaatsen en bijzondere sporen van het centrale krekenstelsel 
Het centrale krekenstelsel, een noord-zuid georiënteerde strook van afwisselende 

geul- en oeverafzettingen, vertegenwoordigt een samenhangend systeem van laat-

prehistorische bewoning en landgebruik. Delen van het krekenstelsel waren niet 

toegankelijk voor onderzoek vanwege milieuvervuiling (puinlagen) of oppervlaktever-

harding (landingsbanen). Daarnaast is het centrale kwelderlandschap van west naar 

oost doorsneden door het GHHR-terrein dat in 2008 en 2009 reeds is onderzocht. 

In het noorden en centrum is de grootste dichtheid aan sporen en vondsten 

aangetroffen. In het noorden (vindplaats 1) bestaat het kwelderlandschap uit een 

erf (X16) met ten westen en zuiden hiervan de bijbehorende akkers en bijgebouwen 

(X10-15/17/24). Op site X16 valt een boerderijplattegrond te verwachten. Het erf 

is mogelijk omgeven of ingedeeld met behulp van greppels. Op vijf locaties zijn 

akkersporen aangetroffen in de vorm van ploegkrassen van een eergetouw (X10, 

X11, X13 en X17). De akkerzone van site X17 lijkt in het oosten door greppels te zijn 

afgebakend. Verder zijn twee kringgreppels blootgelegd die vermoedelijk een hooimijt 

of graanopslag hebben afgebakend. Centraal zijn resten van een hekwerk aangetroffen 

(site X14). Ruim 100 m ten zuiden van site X17 zijn op de oostelijke kwelderoever een 

aantal paalsporen en greppelfragmenten aangetroffen. De exacte aard van deze 

sporen is onduidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om resten van kleine gebouwen.

In het centrale deel van kwelderlandschap (vindplaats 2) lijken de oevers en 

waarschijnlijk ook de komgebieden vooral agrarisch gebruikt te zijn (akkers, 

weidegebied, graanopslag). Verspreid zijn zones met eergetouwkrassen (X1-3, X19) en 

hoefindrukken (X1, X9) aangetroffen. Het weidegebied van site X9 lijkt begrensd door 

hekwerk (staaksporen) en een greppel. Verspreid komen staaksporen en korte greppels 

voor. Op twee plaatsen zijn sporen van graanschuurtjes aangetroffen (X5 en X6). Verder 

vertegenwoordigt een kringgreppel mogelijk een hooimijt of graanopslagplaats (X25). 

Een bijzondere site is in het komgebied direct langs een kreek blootgelegd. Het lijkt te 

gaan om de resten van een steiger (X4).

Op twee locaties zijn mogelijk aanwijzingen voor bewoning in het centrale 

kweldergebied aangetroffen. Dit was geen verrassing aangezien sporen - een ronde 

greppel, paalsporen en kuilen op een kwelderoever - uit een eerder onderzoek in het 

aangrenzende GHHR-gebied al hadden gewezen op de nabijheid van een erf uit de 

ijzertijd. 

De beide (mogelijke) bewoningslocaties van vindplaats 2 zijn sites X7 en X18. Op site 

X18 is een zeer vondstrijke laag uit de late bronstijd aangetroffen. De vondstdichtheid 

is dermate hoog, dat op zeer korte afstand een huisplaats valt te verwachten. Ter 

hoogte van site X7 is daadwerkelijk een hoek van een huisplattegrond aangetroffen. 

Het betreft de zuidoostelijke hoek van een plattegrond met een wand bestaande 

uit losse palen en mogelijk een middenstaander in de korte zijde. Exacte omvang en 

plattegrondtype waren niet te bepalen. In het veld was evenmin vast te stellen of de 

plattegrond ook daadwerkelijk bij het kwelderlandschap hoort, al lijkt het aangetroffen 

vondstmateriaal hier wel op te wijzen.

In het zuiden van het kwelderlandschap zijn slechts weinig archeologische sporen 

aangetroffen. Twee sites zijn gedefinieerd (vindplaats 3). Mogelijk gaat het in het geval 

van site X22 om de periferie van een nederzettingsterrein of een agrarische zone. 

De kern ligt vermoedelijk ten noordwesten van X22, waar een vervuild terrein een 

uitbreiding van het onderzoek verhinderde. De aard van de site X23, bestaande uit 

twee oversnijdende greppels en twee losse kuilen, is onduidelijk.

Buiten de gedefinieerde sites zijn in het centrale kwelderlandschap relatief weinig 

greppels aangetroffen. De greppels kenmerken zich door een korte lengte en een 
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lokale verspreiding. Ze blijken geen grootschalige verkavelingsystemen te vormen. 

Opvallend is wel dat de greppels vooral op de overgangen van oever naar kom worden 

aangetroffen.

Overige vindplaatsen
Ten oosten van het centrale krekenstelsel zijn enkele geïsoleerde concentraties sporen 

en vondsten aangetroffen. Ongeveer 125 m ten zuidoosten van vindplaats 2 zijn in 

de top van kwelderkomafzettingen twee leemplekken gevonden (vindplaats 19). Een 

van deze plekken is op grond van 14C-datering in de Romeinse tijd te plaatsen. Er zijn 

geen andere sporen of vondsten aangetroffen. Het leem lijkt door mensen gedumpt 

te zijn, maar het is onduidelijk met welk doel. Misschien vertegenwoordigen ze een 

incidentele handeling, zoals grondstofbereiding voor keramische productie.

Even ten oosten van vindplaats 19 bevinden zich enkele (vertakte?) geultjes in een 

komgebied. In de verlandingsafzettingen zijn concentraties aardewerk uit de late 

ijzertijd aangetroffen (vindplaats 18). In de aangrenzende kwelderafzettingen zijn geen 

grondsporen aangetroffen. De bron en achtergrond van de vondststrooiing is dan ook 

onbekend. 

In het kwelderkomgebied ca. 200 m ten oosten van vindplaats 3 zijn in de verlandings-

afzettingen van restgeulen twee ‘losse’ vondsten gedaan. In put 22 is een compleet 

misbaksel van handgemaakt aardewerk aangetroffen. In put 19 bevond zich een 

vlechtwerkenwand of mat, waarvan de exacte functie onduidelijk is. Op en nabij beide 

locaties zijn geen andere vondsten of sporen aangetroffen. Het aardewerken misbaksel 

lijkt intentioneel in de geul geplaatst. 

Ter hoogte van de Romeinse vindplaatsen 7 en 8 is het kwelderlandschap niet 

structureel onderzocht. Dat hier wel archeologische resten zijn te verwachten, blijkt 

uit de dunne strooiing van houtskool en enkele scherven ijzertijdaardewerk uit enkele 

profielputten van werkputten 26, 27 en 28. Deze vondsten uit de top van de kwelder-

afzettingen duiden op menselijke activiteiten in de omgeving. Als locatie voor deze 

activiteiten komt de hier gelegen kwelderoever als eerste in aanmerking.

Vondstmateriaal
Bijna al het aan het kwelderlandschap gerelateerde vondstmateriaal is afkomstig 

van de vindplaatsen 1 en 2 in het centrale kweldergebied. Het hier aangetroffen 

vondstmateriaal bestaat voornamelijk uit handgevormd aardewerk, botmateriaal en 

natuursteen.

Het vroegste handgevormde aardewerk kenmerkt zich door magering met steengruis. 

Daarnaast komt veel chamotte-gemagerd aardewerk uit de ijzertijd voor. Organisch 

gemagerd aardewerk, dat vooral uit de late ijzertijd en Romeinse rijd bekend is, komt 

slechts sporadisch voor. Typische Romeinse aardewerkvormen zijn niet aangetroffen.

Relatief grote concentraties natuursteen zijn afkomstig van vindplaats 1 (site X16) 

en vindplaats 2 (site X18). Opvallend zijn vooral de grote aantallen kwarts die ook is 

gebruikt als magering in de lokale aardewerkproductie van de late bronstijd en vroege 

ijzertijd. Op laatstgenoemde site is ook het merendeel van het Valkenburgse vuursteen 

aangetroffen. 

De andere sites van de vindplaatsen in het kweldergebied hebben veel minder 

natuursteen en bijna geen vuursteen opgeleverd. 
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Dierlijk botmateriaal is in relatief grote aantallen aangetroffen op site X16 (vindplaats 

1). Naast rund, varken en schaap/geit en paard, zijn hier ook aanwijzingen voor wilde 

diersoorten (edelhert, vos).

Datering
De oudste bewoningsfase van het kwelderlandschap dateert uit de late bronstijd en 

vroege ijzertijd. Sporen van menselijke activiteiten uit deze periode zijn aangetroffen 

op vindplaatsen 1 en 2. Op beide vindplaatsen zijn er geen eenduidige aanwijzingen 

voor bewoning in de midden-ijzertijd. Vindplaats 1 kent een tweede bewoningsfase in 

de late ijzertijd. Het is niet aannemelijk dat deze bewoningsfase doorloopt tot in de 

Romeinse tijd. Er zijn weliswaar enkele fragmenten importaardewerk uit de Romeinse 

tijd vertegenwoordigd, maar het lijkt hier om ‘intrusie’ te gaan. Al met al zijn de 

aanwijzingen voor bewoning in de Romeinse tijd gering.

Op vindplaats 2 lijkt het gebruik na de vroege ijzertijd in grote lijnen te zijn gestopt. 

In de late ijzertijd is het kwelderlandschap ter plaatse waarschijnlijk afgedekt met 

dekafzettingen. Hierin zijn aanwijzingen voor extensief agrarisch gebruik (greppels en 

losse scherven) aangetroffen. Vindplaats 3 heeft slechts weinig diagnostische vondsten 

opgeleverd. Deze wijzen op een gebruik van de vindplaats in de late ijzertijd en/of 

Romeinse tijd.

Bestaanseconomie
Uit de aard van de aangetroffen sporen kan worden afgeleid dat het centrale kwelder-

landschap waarschijnlijk intensief agrarisch is geëxploiteerd. Naast het reeds bekende 

mogelijke boerenerf uit het GHHR-gebied, heeft het onderhavige onderzoek nog eens 

drie mogelijke boerenerven opgeleverd. Daarbij is in een geval een klein deel van een 

boerderijplattegrond aangesneden (type onbekend).

Waarschijnlijk was in het kwelderlandschap sprake van gemengde landbouw. 

Aanwijzingen voor akkerbouw zijn niet alleen de aangetroffen ploegsporen en 

graanschuurtjes. Ook de scans van pollenmonsters uit de verlandingsafzettingen van 

vooral de kweldergeul op monsterlocatie 6 duiden in grote lijnen op akkerbouw. De 

geul die in de nabijheid lag van de ploegsporen van site X17 (vindplaats 1), leverde 

onder meer pollenkorrels op van het gerst/tarwe-type (Hordeum/Triticum-type).

Het belang van veeteelt blijkt uit de zones met hoefindrukken op vindplaats 2 en uit de 

relatief grote hoeveelheid botmateriaal op site X16. Binnen het botmateriaal is rund 

dominant, gevolgd door varken en schaap/geit en in mindere mate paard. Verder is 

de aanwezigheid van wilde dieren binnen het soortenspectrum opvallend. Dit lijkt te 

wijzen op een vroege datering van het botcomplex (bronstijd?). 

De kenmerken van de meeste vondstcategorieën duiden binnen de bestaanseconomie 

hoofdzakelijk op het gebruik van lokale of regionale grondstoffen. Dit geldt zowel voor 

het aardewerk (klei, verschralingsmateriaal) als het natuursteen. Van laatstgenoemde 

vondstcategorie is alleen tefriet, de grondstof voor maalstenen, afkomstig van grotere 

afstand (Midden-Duitsland).

Een vondst geeft nader inzicht in de bestaanseconomie en uitwisseling. Het betreft 

enkele fragmenten van een zogenaamd zoutgootje uit de vroege of begin midden-

ijzertijd. Het zoutgootje is aangetroffen op de aan het deklandschap gekoppelde 

vindplaats 7 (site W4). Waarschijnlijk gaat het om materiaal dat uit het dieper gelegen 

kwelderlandschap is opgespit. Zoutgootjes zijn kleine halfcilindrische objecten van 

keramiek met een poreus baksel, waarin zout verpakt werd. Dat inpakken vond plaats 
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in zoutwinningsgebieden aan de Noordzeekust.264 Het Valkenburgse zoutgootje 

is mogelijk dan ook een bewijs voor zouthandel met meer aan de kust gelegen 

nederzettingen. Het is ook niet uitgesloten dat de bewoners van het onderzoeksgebied 

zelf zich bezig hielden met zoutwinning. De kust is immers niet ver weg. 

15.5 Westelijke deklandschap in de ijzertijd en de Romeinse tijd 
(vragen 7, 9-11, 15-17)

In het westen van onderzoeksgebied Kerngebied is een geul door de kwelderafzettin-

gen ingesneden tot in de onderliggende afzettingen van het estuarien landschap. De 

geul wordt in noordwestelijke richting (zeewaarts) duidelijk breder. Langs de oostelijke 

rand van deze geul is sprake van een brede oeverzone, waarop een noord-zuid 

georiënteerde reeks van huisplaatsen ligt (vindplaats 5). In zuidelijke richting sluit dit 

bewoningslint aan op vindplaats 1 van het GHHR-gebied uit de ijzertijd en Romeinse 

tijd.265 Verder naar het zuidwesten, op de grens met het ‘Bunkerbos’, zijn op dezelfde 

oever delen van twee andere huisplaatsen aangetroffen (vindplaats 6). 

Aan de westzijde van de geul is waarschijnlijk ook een zandige oeverzone aanwezig. 

Hoewel deze zone tijdens het proefsleuvenonderzoek niet goed in kaart is gebracht, 

is het aannemelijk dat ook hier een lint van huisplaatsen ligt. De enige locatie die hier 

beschikbaar was voor proefsleuvenonderzoek, werd ook direct de randzone van een 

nederzetting aangesneden (vindplaats 4).

De sites, vindplaatsen en bijzondere sporen 
De oostelijke oeverzone van de dekgeul is intensief bewoond geweest (vindplaats 

5). Op deze oever lijkt van noord naar zuid een reeks van huisplaatsen te liggen. In 

de proefsleuven zijn zes locaties met paalsporen, kuilen en greppels aangetroffen 

die elk vermoedelijk een huisplaats vertegenwoordigen. Op de sites Y4-Y5 zijn geen 

huisplattegronden in de aangetroffen clusters paalsporen te herkennen. Op sites Y7-9 

zijn delen van (mogelijke) wandgreppelhuizen blootgelegd die alle ongeveer NO-ZW 

georiënteerd lijken te zijn. De duidelijkste plattegrond bevindt zich op site Y7. Hier 

wordt de basis van de constructie gevormd door een aantal paalsporen, omgeven door 

een wandgreppel. In deze greppel is een ingang aanwijsbaar. Ervan uitgaande dat de 

ingang in het midden van de lange zijde is gelegen, heeft de boerderij een lengte van 

bijna 13 m. 

Op alle (mogelijke) huisplaatsen zijn ook veel kuilen aangetroffen, die vermoedelijk 

verband houden met activiteiten rondom de huizen. Op site Y5 is nabij de cluster 

paalsporen een kuil met het skelet van een juveniel rund aangetroffen. Mogelijk gaat 

het om een rituele depositie op een boerenerf. 

Site Y11 betreft geen huisplaats maar een afvaldump in de verlandingsafzettingen van 

de dekgeul.

Aan de oostzijde van de huisplaatsen is de flank van de oever en de overgangszone 

naar de kom ingericht met greppelsystemen. Aan de westzijde, ter hoogte van de 

geulafzettingen, lijkt het nederzettingsareaal ook afgebakend door greppels. Verder 

zijn enkele oost-west georiënteerde greppels mogelijk een aanwijzing voor een 

opdeling van de nederzetting in huiskavels. Ten westen van de vindplaats komen in 

de geulzone nog sporadisch vondsten en sporen voor. Wellicht zijn deze lager gelegen 

nattere delen alleen extensief benut, bijvoorbeeld als weidegrond. 

264  Van den Broeke 2005.
265  Tol 2010.



landscHap, bewoning   337

Vindplaats 6 ligt in het zuiden en bestaat uit de randzone van twee nederzettingsterrei-

nen uit de ijzertijd-Romeinse tijd. De exacte omvang van de vindplaats is. De kern van 

beide erven ligt vermoedelijk direct ten westen van het onderzoeksgebied. 

De enige ten westen van de dekgeul gelegen huisplaats is gevonden op vindplaats 

4. De vindplaats bestaat uit de randzone van een nederzettingsterrein met greppels, 

kuilen en een waterput. 

Ten oosten van vindplaats 5 bevindt zich het wat lager gelegen deklandschap. Hier zijn 

enkele korte greppels gevonden die niet deel uit lijken te maken van een grootschalig 

perceleringssysteem. Een greppel springt eruit en is als aparte vindplaats gedefinieerd 

(vindplaats 10). De greppel heeft ZW-NO oriëntatie en kenmerkt zich op bepaalde 

trajecten door een scherp begrensde, spitse vorm in doorsnede; elders vertoont de 

doorsnede een meer rechthoekige vorm. De greppel was over een lengte van 100 m 

te volgen. De landingsbaan en locaties met milieuvervuiling maakten het onmogelijk 

om het vervolg van de greppel te onderzoeken. De greppel heeft geen enkele vondst 

opgeleverd; de ouderdom is dan ook lastig te bepalen. De greppel is gerelateerd aan 

de oudste fase van de dekafzettingen; een datering in de midden- of late ijzertijd 

lijkt dan ook het meest waarschijnlijk. Deze datering wordt verder onderbouwd door 

de 14C-analyse van archeobotanisch materiaal uit de basis van de greppelvulling 

(ME1233): het materiaal dateert uit de 5e eeuw v.Chr.266 De functie van de greppel blijft 

onduidelijk. 

Vondstmateriaal
Het vondstmateriaal bestaat vooral uit handgevormd aardewerk en dierlijk bot. 

Verder is in vergelijking met de andere vindplaatsen opvallend weinig natuursteen 

aangetroffen, terwijl de vindplaatsen van het westelijk deklandschap toch intensief zijn 

bewoond.

Datering
De dekafzettingen ter plaatse van vindplaatsen 4 en 5 bevatten twee archeologische 

niveaus. De jongste van de twee archeologische niveaus is gerelateerd aan de top van 

de dekafzettingen; de oudste aan een laklaag binnen het dekpakket. Op vindplaats 4 

en site Y3 van vindplaats 5 ‘hangen’ de sporen onder het onderste niveau. Elders zijn 

de sporen gekoppeld aan het hoogste niveau of kon niet worden vastgesteld bij welk 

niveau zij horen. 

Het oudste niveau lijkt op basis van aardewerk uit de midden- en late ijzertijd te 

dateren. Het jongste archeologische niveau hoort op grond van het aardewerk thuis in 

de late ijzertijd/Romeinse tijd. 14C-analyse bevestigt deze dateringen weliswaar, maar 

wijst ook op menselijke activiteiten in de vroege ijzertijd. Een dergelijke tijdsdiepte 

in het gebruik van het westelijke deklandschap is ook geconstateerd bij vindplaats 

GHHR-1. Uit de vroege dateringen blijkt tevens dat het centrale kwelderlandschap nog 

in gebruik was, toen de (oudere) zandige dekafzettingen voor het eerst zijn betreden. 

Bestaanseconomie
Uit de grote sporendichtheid blijkt dat het westelijke deklandschap intensief door 

lokale groepen is gebruikt. Een reeks van huisplaatsen ligt van noord naar zuid op de 

oostelijke oever van de dekgeul. Aan de oostzijde valt eenzelfde bewoningsdichtheid te 

verwachten. Interessant is dat het onderzoek voor enkele sites een doorloop tot in de 

Romeinse tijd heeft aangetoond. 

266  Zie tabel 6.5 en 41.4: CEDAD Code LTL8452A.
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Het onderzoek heeft geen gegevens over de akkerbouw opgeleverd. Zo gaf het 

pollenonderzoek van de dekgeulvulling op locatie 8 geen eenduidige indicatoren voor 

graanbouw in de omgeving. Ook ontbreken aanwijzingen voor akkers. Dit beeld kan 

echter vertekend zijn door de slechtere gaafheid van het deklandschap.

Over de veeteelt verschaft het onderzoek meer informatie. Uit het botonderzoek blijkt 

dat rund dominant was, gevolgd door schaap/geit, paard en varken. Opvallend daarbij 

is het relatief hoge percentage schaap/geit. Mogelijk wijst dit op het belang van de 

lokale wolproductie. Ook de fragmenten van weefgewichten die op de sites Y3 en Y11 

zijn gevonden, wijzen in die richting.

Twee bodemscherven met gaten van site Y11 hangen mogelijk samen met de 

zuivelproductie (in het bijzonder kaas).

Van belang is dat de bewoning in het westelijke deklandschap doorloopt tot in de 

Romeinse tijd. Dit betekent dat de hier gevestigde lokale groepen in contact stonden 

met en beïnvloed werden door de Romeinse soldaten bij Valkenburg. Een aanwijzing 

hiervoor is te vinden in het botmateriaal: snij- en haksporen wijzen op het naast 

elkaar voorkomen van inheemse en Romeinse slachtmethoden. Wellicht houdt ook de 

toename van pathologieën bij runderen - slijtagesporen kenmerkend voor een gebruik 

als trek- of lastdier – verband met de Romeinse militaire aanwezigheid. De toename in 

de pathologieën lijkt te wijzen op een intensivering van de landbouw. Het ligt voor de 

hand dat de stationering van soldaten in de Romeinse limes-zone tot een toenemende 

vraag naar agrarische producten leidde onder de lokale, inheemse bevolking.

15.6 De Romeinse limes-zone (vragen 12-14)

In het oosten van het onderzoeksgebied zijn drie vindplaatsen die direct te relateren 

zijn aan de limes-zone op de zuidoever van de Oude Rijn (fig. 15.1).

Vindplaats 7 bestaat uit het westelijke vervolg van de reeds bekend burgerlijke 

nederzetting 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: W5-8/10/15/16). Ook in het uiterste noorden, waar het 

deklandschap sterk verstoord is, duiden de resten van een zwaar gefundeerd gebouw 

op Romeinse burgerlijke of militaire gebouwen (vindplaats 21). Munten op de bodem 

van deze paalsporen plaatsen het gebouw in het laatste kwart van de 2e of de 3e eeuw 

n.Chr. 

Vindplaats 7: het westelijke deel van de nederzetting Marktveld
Vindplaats 7 grenst in het oosten aan de opgraving van de vicus oftewel de burgerlijke 

nederzetting Marktveld. Binnen vindplaats 7 zijn vijf sites aanwezig: een Romeinse 

wegconstructie (site W1), houtbouw (site W2), een zone met verspreide staak- en 

paalsporen (W9), een vondstconcentratie bij paalsporen en grillig gevormde greppels 

(W4) en tenslotte een vondstrijke greppel (W3).

Het vondstmateriaal van deze sites dateert grotendeels uit de 1e en 2e eeuw n.Chr. 

Twee vondstconcentraties (op W4 en W5) maken duidelijk dat de eerste activiteiten op 

de vindplaats al in het midden van de 1e eeuw plaatsvonden, toen de aangrenzende 

burgerlijke nederzetting zich nog kenmerkte door een militair karakter. Er lijken geen 

gebouwen uit die vroege fase aanwezig te zijn; wel staaksporen die mogelijk wijzen op 

een percelering door middel van hekwerk (W4 en W9). 

Het vondstmateriaal bevat geen eenduidige aanwijzing voor activiteiten in de periode 

voorafgaand aan de stichting van het Valkenburgse castellum. Site W9 leverde 

weliswaar een zilveren denarius op uit 48 v.Chr., maar deze munten kenden nu eenmaal 

een lange circulatietijd vanwege hun hoge zilvergehalte.
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Sites W1, W2 en W3 vertegenwoordigen de 2e-eeuwse fase van vindplaats 7. Ook het 

merendeel van de aardewerkcomplexen uit deze fase is afkomstig van deze sites. Hier 

moet dan ook de kern van het westelijke deel van de vicus Marktveld liggen. Opvallend 

is dat het keramische bouwmateriaal ook vooral in deze zone is aangetroffen. Op 

grond van deze associatie lijkt het bouwmateriaal eveneens grofweg in de 2e eeuw 

te plaatsen. Overigens is het niet aannemelijk dat ter hoogte van sites W1-W3 

steenbouw met keramische dakbedekking heeft gestaan. Bouwstenen ontbreken en 

het aangetroffen baksteen- en dakpanmateriaal is veelal sterk verweerd. Het lijkt hier 

hoofdzakelijk om strooivondsten te gaan.

Ter plaatse van site W2 zijn robuuste paalsporen aangetroffen die mogelijk de resten 

vormen van huisplattegronden. Ze zouden tot het voornoemde westelijke vervolg van 

de vicus kunnen horen. Net buiten de grens van het vliegveld is namelijk een cluster 

boerderijen uit de 2e eeuw n.Chr. gevonden. 

Greppel W3 begrenst de zone met de hoogste dichtheid aan sporen en vondsten in het 

88000

88000

89000

89000

90000

90000

46
40

00 46
40

00

46
50

00 46
50

00

46
60

00 46
60

00

N

500m0

Marktveld
Vpl. 7

Vpl. 8

.

Vpl. 9

Vpl. 21

Vpl. 11

Vpl. 3

Vpl. 6

Vpl. 6

Vpl. 5

Vpl. 4

Vpl. 7

Vpl. 8

Vpl. 9

Vpl. 21

Vpl. 11

Vpl. 3

Vpl. 6

Vpl. 6

Vpl. 5

Vpl. 4

Vpl. 3

Vpl. 20

geul

zandige dekafzettingen met vegetatiehorizonten

zandige dekafzettingen

kleiige dekafzettingen met vegetatiehorizonten

kleiige dekafzettingen

geul (vermoedelijk)

legenda
Geomorfologie

Archeologie
Vindplaats

Site

Paardenbegravingen

Figuur 15.1 
Overzicht van de Romeinse vindplaatsen 
in onderzoeksgebied Kerngebied en de 
nabijgelegen limes-zone van Valkenburg.



340	nieuw valkenburg

westen. Mogelijk betreft het hier de tegenhanger van de parallelle greppel die de boer-

derijencluster op het Marktveld aan de oostzijde begrensde. 

Site W1 is een beschoeid wallichaam dat mogelijk als dam heeft gediend. Het 

wallichaam ligt namelijk dwars op een geul; mogelijk lag er oorspronkelijk een wegdek 

bovenop die beide geuloevers moest verbinden. Omdat de oriëntatie overeenkomt 

met die van de bekende limes-weg aan de oostzijde van Marktveld, zou het dan om 

een secundaire, meer landinwaarts gelegen limes-weg kunnen gaan. Een andere 

mogelijkheid is dat de dam alleen als noordwestelijke toegang tot de nederzetting 

Marktveld heeft gediend.

Vindplaats 8: de perifere zone rond nederzettingen Marktveld en Veldzicht
Het gebied ten noorden en westen van vindplaats 7 herbergt beduidend minder sporen 

en vondsten. Deze delen zijn samengevoegd onder de noemer van vindplaats 8 en 

zijn te beschouwen als de periferie van de burgerlijke nederzettingen Marktveld en 

Veldzicht. Dit perifere gebied lijkt vooral ingericht te zijn met greppels. Op enkele 

plaatsen zijn vegetatiehorizonten aangesneden met Romeins vondstmateriaal (W5 en 

W15); soms in combinatie met enkele, moeilijk te duiden grondsporen (sites W10 en 

W16). 

In het zuidoosten liggen een spitsgracht (site 6) en een zwaar gefundeerd gebouw 

(site W7). Het gebouw uit het midden van de 1e eeuw heeft waarschijnlijk een militaire 

functie gehad. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een wachttoren. De spitsgracht 

lijkt op basis van een 14C-datering in de 1e eeuw of het begin van de 2e eeuw thuis te 

horen en heeft vermoedelijk ook een militaire achtergrond. Uitgaande van de deels 

overlappende dateringen is het niet uitgesloten dat gracht en gebouw bij elkaar 

horen. Het zou hier dan om de resten van een militaire versterking kunnen gaan ter 

beveiliging van het achterland. Spitsgracht en gebouw hoeven evenwel niet gelijktijdig 

te zijn. De spitsgracht kan bijvoorbeeld ook het restant van een oefen- of marskamp 

zijn geweest, zoals aangetroffen bij Ermelo.267 

Indien echter wel sprake is van een omgrachte versterking, al dan niet in combinatie 

met militaire houtbouw, dan vertegenwoordigt het aangetroffen grachtdeel de 

zuidwestelijke begrenzing. Verder naar het zuidwesten is namelijk geen tegenhanger 

van de gracht gevonden. Het grootste deel van deze versterking zou men dan in 

noordoostelijke richting verwachten. Deze zone bleek helaas niet toegankelijk voor 

onderzoek vanwege bodemvervuiling. 

Bijzonder is verder een meervoudige standgreppel in het noorden van vindplaats 8 

(site W8). Het greppelsysteem was over een lengte van ca. 135 m te volgen worden 

gevolgd en bleek uit drie tot vier standgreppels te bestaan. Op grond van 14C-datering 

en de chronostratigrafische positie is greppelsysteem vooralsnog in de midden-ijzertijd 

tot vroeg-Romeinse tijd te plaatsen. De exacte functie van het greppelsysteem is 

onbekend.

Vondstmateriaal
Ruim 90% van het Romeinse aardewerk en bouwmateriaal is afkomstig van 

de vindplaatsen 7 en 8. Het aardewerk kenmerkt zich door een hoge mate van 

conservering en de relatief veel ‘archeologisch’ complete individuen. Dit maakt het 

aannemelijk dat het aardewerk zich overwegend in primaire context bevindt; het is niet 

als ‘zwerfvuil’ is te interpreteren.

Vindplaatsen 7 en 8 hebben ook een relatief groot aantal botfragmenten opgeleverd. 

Steenmateriaal is daarentegen over het algemeen spaarzaam vertegenwoordigd. 

267  Hulst 2007.
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Bestaanseconomie
Het onderzoek verschaft aanvullende informatie over de veestapel van de nederzetting 

Marktveld. Rund is de dominante soort, gevolgd door schaap/geit en in minder mate 

varken. Paard en hond zijn ook vastgesteld. Verder zijn er aanwijzingen voor jacht en 

visserij. Onder de wilde soorten komen edelhert en vos voor. Verder zijn relatief veel 

resten van eendachtigen en vooral vissen aangetroffen. De soortensamenstelling lijkt 

vergelijkbaar met die van de geassocieerde nederzetting Marktveld. 

15.7 Het achterland in de Romeinse tijd (vraag 17)

Ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd het achterland door lokale 

groepen bewoond. Aanwijzingen voor nederzettingen van lokale boeren zijn 

aangetroffen in het westelijke deklandschap op vindplaatsen 4, 5 en 6, en mogelijk ook 

in het zuiden van het kwelderlandschap (vindplaats 3). Ook vindplaats 11 die dichter bij 

de limes-zone ligt, kan de locatie van een lokale boerennederzetting vertegenwoordi-

gen. 

Omdat de genoemde vindplaatsen niet veel Romeins importmateriaal hebben 

opgeleverd, lijkt de inheemse bewoning al in de 1e eeuw n.Chr. te zijn geëindigd. 

Het is aannemelijk dat de lokale groepen beïnvloed zijn door de Romeinse 

militaire aanwezigheid zoals blijkt uit de voornoemde voorbeelden van Romeinse 

slachtmethoden en aanwijzingen voor intensivering van de landbouw (vindplaats 4 en 

5).

Er zijn aanwijzingen dat de Romeinen ook zelf actief zijn geweest in het achterland. 

In het noorden is een greppelsysteem (vindplaats 20) met Romeins importaardewerk 

aangetroffen dat dezelfde oriëntatie vertoont als de greppels op het Marktveld. Er lijkt 

sprake te zijn van een grootschalige en systematische indeling van het deklandschap. 

Wellicht strekt deze grootschalige inrichting zich uit tot in het centrale deel van het 

onderzoeksgebied Kerngebied. In de zone van het greppelsysteem zijn nauwelijks 

andersoortige, gelijktijdige sporen aangetroffen. Ook het aantal Romeinse vondsten 

is beperkt. Al deze kenmerken wijzen op een extensief gebruikt buitengebied dat op 

grote schaal is verkaveld. Misschien lagen de dekafzettingen, door de onderliggende 

kreekoevers, ook in de Romeinse tijd nog relatief hoog en waren ze wellicht geschikt 

voor agrarisch gebruik. Gezien de overeenkomst in oriëntatie met de greppels van 

Marktveld, is het aannemelijk dat een dergelijke grootschalige landinrichting vanuit de 

vicus is georganiseerd.

Rondom vindplaats 20 liggen in het deklandschap meer greppels. Een deel zal 

ongetwijfeld van Romeinse ouderdom zijn en wellicht zelfs tot dezelfde landinrichting 

behoren. Voor geen van deze greppels kon dit echter worden hard gemaakt.

In het noorden is een vindplaats met een mogelijk Romeins-militaire functie 

gevonden. Vindplaats 9 bestaat uit een bundel van vier parallelle greppels of grachten 

waartussen of waarlangs waarschijnlijk een of meer plaggenwallen hebben gelegen. 

Stratigrafisch zijn de greppels aan het deklandschap gekoppeld. Een oversnijding 

met het greppelsysteem van vindplaats 20 geeft aan dat het greppelsysteem in ieder 

geval van Romeinse ouderdom of jonger is. Uit de greppels zelf is een grote variëteit 

aan vondsten afkomstig, waaronder Romeins gedraaid aardewerk, handgevormd 

aardewerk, bot, steen en mogelijk dakpanfragmenten. 

Het is de vraag of het greppelsysteem onderdeel vormt van een militaire, defensieve 

structuur. De forse afmetingen van de greppels, de steile insteek en de plaggenwallen 

in combinatie met de hoogstwaarschijnlijk Romeinse ouderdom lijken hier wel op te 

wijzen. De exacte functie van de lineaire structuur blijft dan nog wel lastig te duiden. 



342	 nieuw valkenburg

Hoewel de greppels – onder meer vanwege vervuilde terreindelen - niet volledig 

gevolgd konden worden, lijken we niet te maken te hebben met een omgrachting. In 

de nabijgelegen proefsleuven zijn namelijk geen tegenhangers gevonden. 

Twee begravingen van (bijna) complete paardenskeletten in het centrale deel van het 

onderzoeksgebied Kerngebied hebben mogelijk eveneens een Romeinse, militaire 

achtergrond. Hoewel beide begravingen geen vondstmateriaal hebben opgeleverd, 

duidt de kleur van de botresten op oude begravingen. Bovendien past de grootte 

van beide paarden goed binnen de variatie van paarden zoals bekend is uit Romeinse 

militaire nederzettingen in Nederland.

15.8 Bewoning en gebruik in de middeleeuwen en nieuwe tijd 
(vragen 18-25)

Het mondingsgebied van de Oude Rijn is na het vertrek van de Romeinen lange tijd 

vrijwel ontvolkt is. Pas in de 6e en 7e eeuw is hier weer sprake van bevolkingstoe-

name als gevolg van een natuurlijke bevolkingsgroei enerzijds en immigratie vanuit 

omliggende gebieden anderzijds.

Ook binnen het onderzoeksgebied Kerngebied zijn sporen uit de vroege middeleeuwen 

aangetroffen.

De sporen concentreren zich in het noordoosten van het onderzoeksgebied (vindplaats 

13). Allereerst zijn twee parallelle, NW-ZO georiënteerde greppels aangetroffen die 

op grond van een 14C-datering in de 5e of 6e eeuw zijn te plaatsen. Uitgaande van de 

onderlinge afstand van 7 m gaat het hier mogelijk om bermgreppels. Ten noorden 

hiervan bevinden zich meer soortgelijke greppels, waarvan een eveneens uit de 5e of 6e 

eeuw dateert.

Direct ten oosten van de (berm)greppels ligt vindplaats 13 met een mogelijke weg, 

een ‘losse’ greppel, enkele paalsporen en een kuil. De sporen en de strooivondsten, 

vermoedelijk ‘zwerfafval’, wijzen hier op de randzone van een nederzetting. De kern 

van deze nederzetting moet in zuidelijke en westelijke richting worden gezocht. Hier 

bevindt zich een volkstuinencomplex dat niet toegankelijk was voor onderzoek.  

Het aardewerk plaats de bewoning van de nederzetting grofweg in de periode 8e-10e 

eeuw, waarbij een vroegere aanvang van de bewoning in de 7e eeuw en een doorloop 

tot in de 11e eeuw niet zijn uit te sluiten. Op grond van een 14C-datering van de 

greppels ligt de oorsprong van de bewoning mogelijk zelfs in het begin van de vroege 

middeleeuwen (5e of 6e eeuw). Daarmee is vindplaats 13 mogelijk een van de vroegste 

middeleeuwse nederzettingsterreinen in de regio. 

Ten westen van vindplaats 13 liggen twee greppelsystemen die stratigrafisch gezien 

gekoppeld zijn aan de top van het deklandschap (vindplaats 16). Het ene systeem 

bestaat uit een rechthoekig omgreppelde ruimte van 42 x 16 m; het andere systeem 

(direct ten oosten hiervan) bestaat een bundel greppels die in het zuiden overgaat in 

een T-splitsing.

Een 14C-datering van een van de greppels lijkt op een vroege datering te wijzen 

(vroege ijzertijd). Vermoedelijk is hier echter ‘intrusief’ materiaal gedateerd. De 

greppels doorsnijden namelijk een midden-Romeinse vondstlaag. Een datering in de 

laat-Romeinse tijd of middeleeuwen ligt dan ook meer voor de hand. Dit betekent dat 

het greppelsysteem mogelijk gelijktijdig is met de greppels van vindplaats 13.
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Ca. 200 m ten zuidoosten van de vroegmiddeleeuwse nederzetting ligt vindplaats 17. 

Op deze vindplaats zijn de resten van een hoeve aangesneden, die bij de hofstede 

Torenvliet behoorde. Tot in het midden van de 20e eeuw heeft hier nog een hoeve 

gestaan die waarschijnlijk in de 18e eeuw is gebouwd. Vermoedelijk heeft de boerderij 

een voorloper gehad in de 16e en 17e eeuw. Dit blijkt niet alleen uit de datering van 

het aangetroffen vondstmateriaal. Op een historische kaart uit 1544 is op deze locatie 

namelijk al een structuur afgebeeld. 

Mogelijk is bewoning van de vindplaats zelfs terug te voeren tot de late middeleeuwen 

(rond 1400). Op vindplaats 17 zijn namelijk twee kloostermoppen uit de 14e of 15e eeuw 

gevonden. Ter hoogte van vindplaats zijn eveneens enkele scherven uit de tweede helft 

van de 14e en/of de eerste helft van de 15e eeuw aangetroffen. De bewijzen voor deze 

bewoningsfase zijn echter wel mager. 

 

De vroeg- en laatmiddeleeuwse nederzettingen liggen in het uiterste oosten van 

het onderzoeksgebied, tegen de oevers van de Oude Rijn. Het is bekend dat deze 

relatief hooggelegen zone altijd geschikt is geweest voor bewoning en beakkering. 

Dit geldt niet voor het lage gebied tussen de oevers van de Oude Rijn en de zuidelijke 

strandwallen. Het gebied was lange tijd te nat voor bewoning en beakkering. De 

vele veld- en broek-toponiemen op de historische kaarten duiden hier op een drassig 

komgebied. Over het algemeen zijn voor de ontginning van het komgebied in de regio 

twee belangrijke perioden te onderscheiden: allereerst de ontginningsfase van 1000 

die samenhangt met de 12e-eeuwse afdamming en bedijking van de Oude Rijn. De 

tweede fase valt in de 16e eeuw, als de laatste ‘natte gebieden’ worden ingepolderd 

en als cultuurlandschap worden ingericht. Een argument tegen het bovenstaande 

levert de percelering van de Broekpolder (ter hoogte van de ligging van de start- 

en landingsbanen), die in vergelijking met de omliggende perceleringen uiterst 

onregelmatig is. Dergelijke onregelmatige verkavelingen duiden eerder op een vroeg-

middeleeuwse ontginning. 

De oudste middeleeuwse vondsten in het centrale en westelijke deel van het onder-

zoeksgebied zijn een scherf uit de 11e of 12e eeuw en een kloostermop uit de 13e tot 

15e eeuw. Verder is in het noorden een skelet van een rund aangetroffen, dat op grond 

van een 14C-datering eveneens in de 11e of 12e eeuw thuishoort. In het vondstmateriaal 

zijn geen aanwijzingen voor een vroegmiddeleeuwse ouderdom van het centrale en 

westelijke deel van het onderzoeksgebied Kerngebied. Dit maakt het aannemelijk 

dat het gebied na 1000 is ontgonnen. Dit hoeft overigens niet per se tijdens de eerste 

ontginningsgolf geweest te zijn; een ontginning in de 16e eeuw is ook goed mogelijk. 

Het betreft namelijk een vrij ‘nat’ gebied.

Centraal in het onderzoeksgebied Kerngebied zijn sporen gevonden die mogelijk 

wijzen op bewoning in het ‘natte’ deel van het onderzoeksgebied. Het gaat om een 

concentratie paalsporen met scherpe begrensde insteken op vindplaats 14. Enkele 

palen bevatten verbrande leem en leisteen. Vermoedelijk behoren ze toe aan een 

huisplaats. Omdat in de omgeving nogal wat verstoringen aanwezig waren, viel er 

geen gebouwstructuur te reconstrueren. Het is dan ook onduidelijk of het hier om de 

resten van een bijgebouw of een boerderij gaat. De datering is evenmin duidelijk; het 

ontbreekt namelijk aan diagnostisch vondstmateriaal. Op basis van de stratigrafische 

positie en de scherpe begrenzingen van de sporen is een datering in de middeleeuwen 

of nieuwe tijd aannemelijk. In dat opzicht is de ligging in de Broekpolder interessant 

net als bij vindplaats 17. Deze polder heeft zoals gezegd een uiterst onregelmatige 

verkaveling die kenmerkend is voor een middeleeuwse ontginning. Mogelijk bevond 

zich een erf op vindplaats 14, van waaruit de polder in de middeleeuwen is ontgonnen. 
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Zeker is dit echter niet; een oudere datering (Romeinse tijd?) of jongere datering 

behoren ook tot de mogelijkheden.

Buiten het agrarische gebruik is het onderzoeksgebied ook benut voor de kleiwinning 

ten behoeve van de baksteenindustrie. In het noordelijke en centrale deel van het 

onderzoeksgebied zijn over grote oppervlakten zogenaamde kleiwinningskuilen 

aangetroffen. Ze waren met puin en aardewerk uit grofweg de 17e en 18e eeuw 

opgevuld. 

Vanaf 1938 heeft het centrale deel van het onderzoeksgebied zijn agrarische functie 

verloren, toen het werd ingericht als vliegveld. Dit heeft tot verschillende grotere en 

kleinere bodemingrepen geleid. Zo is het vliegveld tegen einde van de 2e wereldoorlog 

ongeschikt gemaakt voor luchtlandingen door over het vliegveld een raster van geulen 

te graven. In de proefsleuven waren deze geulen herkenbaar als met schoon zand 

opgevulde banen. 

Tijdens het explosievenonderzoek dat in 2011 gelijktijdig met het archeologisch 

onderzoek is uitgevoerd, zijn verschillende vondsten uit het militaire verleden van het 

Marine Vliegkamp Valkenburg verzameld. De nadruk ligt op vondsten uit de Tweede 

Wereldoorlog, hoewel ook diverse vondsten uit de periode daarna zijn gevonden. 

Deze vondsten van de recente krijgsgeschiedenis zullen in een apart rapport worden 

beschreven en gewaardeerd.268

Vanaf de jaren ‘50 uit de vorige eeuw heeft het vliegveld in fasen zijn huidig uiterlijk 

gekregen. 

 15.9 Aanbevelingen toekomstig onderzoek en publieksbereik 
(vragen 6, 26 en 27)

Toekomstig onderzoek
Het onderzoek wijst op een belangrijk dateringsverschil tussen (de vorming van) het 

westelijke en oostelijke deklandschap. Bij eventuele opgravingen dient aandacht 

besteed te worden aan de datering, chronostratigrafie en veranderingen in het afzet-

tingsmilieu van de dekafzettingen. Aan de hand hiervan kan beter zicht worden 

verkregen in de complexe vormingsgeschiedenis van deze landschappen. 

Van de acht gewaardeerde monsterlocaties voor het onderzoek naar de vegetatie- en 

milieureconstructie en de menselijke invloed, blijken er vijf geschikt voor analyse. 

Daarbij gaat het vooral om monsters uit kwelder- en lagunaire afzettingen. Verder 

blijken alleen de dekafzettingen op locatie 8 geschikt voor analyse. Voorgesteld wordt 

om de archeobotanische en palynologische monsters van de locaties 2, 4, 5, 6 en 8 

te analyseren. Analyse van de deels met 14C-analyse gedateerde monsterlocaties, 

kan de chronologische ontwikkelingen ten aanzien van milieu en menselijke activiteit 

zichtbaar maken. Dit geld in het bijzonder voor de geulen op de locaties 5, 6 en 7. Van 

deze profielen zijn namelijk ook diatomeeën- en/of schelpenmonsters onderzocht.

Het onderhavige onderzoek heeft onvoldoende geschikte ecologische monsters uit 

dekafzettingen opgeleverd. Daarom wordt geadviseerd om bij eventuele toekomstig 

onderzoek in het plangebied extra aandacht te besteden aan het bemonsteren van 

vegetatiehorizonten en geulafzettingen die gerelateerd zijn aan het deklandschap 

(archeobotanie, palynologie, schelpen- en diatomeeënonderzoek). 

268  De recente militaire vondsten zullen in een apart rapport worden beschreven en gewaar-
deerd (uitvoering: A. Bosman van The Missing Link).  
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De kwantiteit en kwaliteit van de houtvondsten uit zowel het deklandschap als het 

kwelderlandschap blijken geschikt voor de beantwoording van onderzoeksvragen over 

houtkeuze, houtgebruik en houttechnologische aspecten.

In alle landschappelijke delen van het onderzoek zijn houtvondsten bewaard gebleven. 

Uitgaande van de vrijwel continue bewoning vanaf de late bronstijd kan toekomstig 

onderzoek dan ook representatieve gegevens over de spreiding van houtvondsten 

van alle landschapstypen door de tijd heen generen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de 

verschillen tussen het houtgebruik in nederzettingen en daarbuiten vast te stellen 

en de chronologische ontwikkelingen en patronen daarin. Van de Romeinse tijd 

is inmiddels al redelijk veel bekend dankzij onderzoek naar houtgebruik op de 

vindplaatsen Valkenburg-Marktveld, Alphen aan de Rijn en Leidsche Rijn. Uitgaande 

van de goede conserveringsomstandigheden in plangebied Nieuw Valkenburg verdient 

het aanbeveling om bij toekomstig onderzoek extra aandacht te geven aan de 

bemonstering van houten artefacten. Dan pas is namelijk een zinvolle vergelijking te 

maken met het houtgebruik op voornoemde vindplaatsen. Bijzonder bijkomstigheid 

aan het Valkenburgse hout is dat bewerkingssporen, zoals bramen en bijlafslagen vaak 

goed bewaard zijn gebleven dankzij de goede conservering. Dergelijke detailleerde 

gegevens verschaffen belangrijke kennis over het technologische niveau en over het 

gebruik van gereedschappen in de verschillende perioden. Bij toekomstig onderzoek 

kan een analyse van bramen op kapfacetten tevens bijdragen tot intra-fasering van 

structuren, zoals bij paalrijen. Dergelijk onderzoek heeft al plaats gevonden in de 

Leidsche Rijn. Daar waren dankzij de analyse van braamsporen twee aanlegfasen en 

reparatiefasen te onderscheiden.

Binnen het Romeins aardewerk is een vroeg-Romeinse component aanwezig. Voor 

het toekomstige onderzoek verdient het aanbeveling om sporen uit vroege contexten 

te zeven, zodat onderzocht kan worden of de vondstcategorieën die nu ontbreken 

(zoutcilinders, glas, egg-shell keramiek), inderdaad afwezig zijn.

Publieksbereik
Een bijzonder aspect van het onderzoek zijn gevechtshandelingen van de meidagen 

in 1940 op het vliegveld. Het explosievenonderzoek heeft een aantal tastbare 

herinneringen aan die strijd opgeleverd: zelfs persoonlijke bezittingen als een bril 

of tandpasta. Deze vondsten aangevuld met historische bronnen - dagboeken en 

interviews met overlevenden van de strijd - verdienen een tentoonstelling. 
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Waardering van de vindplaatsen 

16. 1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de vindplaatsen binnen het onderzoeksgebied Kerngebied 

gewaardeerd (fig. 16.1). Daartoe worden per vindplaats eerst de aard, omvang, 

gaafheid en conserveringstoestand besproken (tabel 16.1). Vervolgens wordt aan de 

hand van een aantal vaste criteria de behoudenswaardigheid vastgesteld conform 

de systematiek zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA, versie 3.2)

16

Waardering van vindplaatsen conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie 

De toetsing van een vindplaats op zijn behoudenswaardigheid vindt plaats op 
basis van verschillende criteria: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke 
kwaliteit.
De belevingswaarde valt uiteen in twee criteria: ‘schoonheid’ en ‘herinneringswaar-
de’. Omdat dit vooral van toepassing is op zichtbare monumenten, is het aspect 
belevingswaarde hier niet van toepassing. De waardestelling van de vindplaatsen 
in Nieuw Valkenburg vindt dan ook enkel plaats op basis van hun fysieke en 
inhoudelijke kwaliteit.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van een vindplaats vormen de mate van 
gaafheid en conservering de belangrijkste maatstaven. Onder ‘gaafheid’ wordt 
de verstoringsgraad en de stabiliteit van de fysieke omgeving verstaan; onder 
‘conservering’ de staat waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is gebleven. 
Aan de hand van beoordeling van al deze fysieke criteria komt vast te staan of de 
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn of niet.
Een vindplaats wordt op basis van fysieke kwaliteit in principe als behoudenswaar-
dig aangemerkt, indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld 
(vijf of zes punten) scoren.
Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt vervolgens 
naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of een vindplaats 
toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke 
criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de vindplaats ook in principe behoudenswaar-
dig geacht. Is een dergelijke ‘hoge’ inhoudelijke score niet de verwachting, dan is 
een vindplaats niet behoudenswaardig.
Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit in principe als behoudenswaar-
dig zijn aangemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit. 
Eerst worden de inhoudelijke criteria ‘zeldzaamheidswaarde’, ‘informatiewaarde’ 
en ‘ensemblewaarde’ gewogen. Bij een bovengemiddelde score van zeven punten 
of meer wordt het monument als behoudenswaardig aangemerkt. Is sprake van 
een lagere inhoudelijke waardering (minder dan zeven punten) dan wordt het 
criterium ‘representativiteit’ beoordeeld. Blijkt dit van toepassing te zijn dan wordt 
een voorstel gedaan voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef per 
categorie. De overige vindplaatsen zijn niet behoudenswaardig.
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16.2 Algemene opmerkingen over de waarderingscriteria

1. In een aantal gevallen was het niet mogelijk om vindplaatsen in voldoende 

mate te onderzoeken, omdat op cruciale plekken geen sleuven konden worden 

gegraven. Oorzaken waren uiteenlopend: de aanwezigheid van bodemvervuiling, 

leidingen, oppervlakteverharding (landings- en taxibanen) en bebouwing of het 

ontbreken van betredingstoestemming (fig. 16.1; zie ook fig. 2.5). Verder waren 

enkele vindplaatsen niet volledig te onderzoeken, doordat zij grotendeels buiten 

het onderzoeksgebied liggen. Bij een aantal beperkt onderzochte vindplaatsen 

heeft dit ertoe geleid dat aard en begrenzingen slechts globaal zijn vastgesteld, 

en er onvoldoende informatie beschikbaar was voor een goed onderbouwde 

waardestelling. 

2. Bij het bepalen van de gaafheid per vindplaats zijn de volgende uitgangspunten 

gehanteerd:

· Het kwelderlandschap kent een lage verstoringsgraad; aan dit landschap 

gerelateerde vindplaatsen scoren op gaafheid in principe hoog (3 punten);

· Het deklandschap kent - vergeleken met het kwelderlandschap - een hogere 

verstoringgraad, doordat de top ervan is opgenomen in de bouwvoor; aan dit 

landschap gerelateerde vindplaatsen scoren op gaafheid in principe gemiddeld (2 

punten);

· In individuele gevallen wordt deze score bijgesteld als blijkt dat de verstorings-

graad afwijkt van het algemene beeld.

3. Het criterium conservering heeft betrekking op organisch en anorganisch 

vondstmateriaal. 

 Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat de vindplaatsen in het kwelderlandschap 

over betere condities voor onverkoolde botanische resten en archeologisch hout 

beschikken dan de hoger gelegen delen van het deklandschap. De kwaliteit van 

organische resten in het kwelderlandschap is bijna altijd goed. De kwaliteit van 

organische resten in het deklandschap is echter doorgaans ook nog matig tot 

goed. Dit blijk vooral uit het houtonderzoek: al het hout was sowieso nog op 

soort te determineren. De conditieverschillen zijn dan ook te verwaarlozen bij de 

waardering. 

 Uit de uitwerking van anorganisch vondstmateriaal valt af te leiden dat bijna alle 

categorieën - in alle landschappen - goed geconserveerd zijn. Alleen het Romeinse 

keramische bouwmateriaal is matig geconserveerd. 

 Op grond van het bovenstaande wordt voor de conservering van vindplaatsen een 

score van 3 punten gehanteerd. 

4. De inheemse nederzettingen uit de late bronstijd-Romeinse tijd concentreren zich 

op de oevers van het kwelderlandschap en de westelijke dekgeul. Het ligt voor 

de hand om de begrenzing van deze vindplaatsen te koppelen aan de landschap-

pelijke overgang van oever naar kom. Voorgesteld wordt om daarbij een buffer 

van 50 m aan weerszijden van de oevers te hanteren. De buffer is nodig omdat 

in deze overgangszone sporen of vondsten van buitenerfse activiteiten met een 

lokale verspreiding zijn te verwachten. Gedacht kan worden aan rituele deposities 

en ambachtelijke werkzaamheden. Resten van dergelijke activiteiten zijn met 

proefsleuven moeilijk te karteren.
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16.3 Vindplaats 1 

Aard en ouderdom 
Vindplaats 1 bestaat uit het noordelijke deel van het centrale kwelderkrekensy-

steem. Aan de oostzijde ligt een boerenerf (X16) met ten westen en zuiden hiervan 

de bijbehorende akkers en bijgebouwen (X10-15/17/24). De akkerzone van site X17 

lijkt in het oosten door greppels te zijn afgebakend. Verder zijn twee kringgreppels 

blootgelegd die als hooimijt of graanopslag hebben gefunctioneerd. Centraal zijn 

resten van een hekwerk aangetroffen (site X14). 

Ruim 100 m ten zuiden van site X17 zijn op de oostelijke kwelderoever een aantal 

paalsporen en greppelfragmenten aangetroffen. De exacte aard van deze sporen 

is onduidelijk, maar waarschijnlijk gaat het om resten van kleine gebouwen. 

Op stratigrafische gronden zijn deze gebouwresten te koppelen aan de oudste 

bewoningsfase van vindplaats 1.

Binnen vindplaats 1 zijn op grond van het vondstmateriaal (minimaal) twee 

gebruiksfasen te onderscheiden: een eerste fase in de late bronstijd en wellicht ook de 

vroege ijzertijd, en een tweede fase in de late ijzertijd. Of elke fase ook daadwerkelijk 

bewoning heeft gekend, is onduidelijk.

Met betrekking tot het vondstmateriaal is vermeldenswaardig dat een belangrijke 

component uit de late bronstijd lijkt te dateren. Het gaat om zowel aardewerk, als 

botmateriaal en natuursteen. 

Omvang 
De sporen van de vindplaats 1 concentreren zich op de kwelder-oeverafzettingen. 

Ze zijn vrijwel overal op deze afzettingen aangetroffen in de proefsleuven en ze zijn 

bijgevolg ook elders in deze zone te verwachten. De omvang van de vindplaats kan 

daarmee gekoppeld worden aan de verspreiding van de kwelderoever. In westelijke en 

oostelijke richting wordt daarbij een bufferzone van 50 m gehanteerd in verband met 

de voornoemde, mogelijke resten van buitenerfse activiteiten (zie paragraaf 16.2). In 

noordelijke richting wordt de vindplaats begrensd door de grens van het onderzoeks-

vindplaats aard datering omvang gaafheid conservering fysieke 
kwaliteit 

inhoudelijke 
kwaliteit

behoudens-
waardigheid 

1 erf en akkers late bronstijd – late ijzertijd 10,0 ha 2 3 hoog hoog ja 

2 erven en agrarisch gebied late bronstijd – vroege ijzertijd 19,3 ha 3 3 hoog hoog ja 

3 nederzetting of agrarische zone? late ijzertijd – Romeinse tijd ? ? 3 ? hoog? in potentie 

4 nederzetting late ijzertijd – Romeinse tijd 1,2 ha 3 3 hoog hoog ja 

5 nederzetting ijzertijd – Romeinse tijd 14,6 ha 2 3 hoog hoog ja 

6 nederzetting late ijzertijd – Romeinse tijd 1,6 ha 2 3 hoog hoog ja 

7 nederzetting Romeinse tijd 4,2 ha 2 3 hoog hoog ja 

8 militair/Off‐site Romeinse tijd 15,9 ha 2 3 hoog hoog ja 

9 lineair grachtensysteem Romeinse tijd ca. o,5 ha 2 3 hoog hoog ja 

10 greppel midden ijzertijd ? 2 3 hoog hoog ja

11 onbekend late ijzertijd – Romeinse tijd 0,4 ha 1 1 2 gemiddeld nee 

12 onbekend, ijzertijd - middeleeuwen 3,0 ha 3 1 gemiddeld laag nee 

13 nederzetting? vroege middeleeuwen 4,3 ha 2 3 hoog hoog ja 

14 gebouw middeleeuwen – nieuwe tijd? 0,2 ha 1 3 gemiddeld laag nee

15 sloot (late) middeleeuwen 0,2 ha 2 3 hoog hoog ja 

16 greppels laat Romeinse tijd -middeleeuwen 0,2 ha 2 3 hoog hoog ja

17 boerenerf nieuwe tijd 0,7ha 3 3 hoog hoog ja 

18 vondstconcentratie late ijzertijd 0,8 ha 1 2 laag laag nee 

19 2 conc. leem Romeinse tijd 0,05 ha 3 3 hoog Nvt nvt 

20 perceleringsgreppels Romeinse tijd 0,1 – 0,2 ha 1 3 gemiddeld hoog ja

21 gebouw Romeinse tijd 0,04 ha 1 1 laag laag nee 

Tabel 16.1 
Overzicht van de waarderingscriteria per 
vindplaats.  
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gebied en in zuidwestelijke richting door de ontoegankelijke zone van de taxibanen. In 

het zuiden vormt site X24 de begrenzing van de vindplaats. Daarmee heeft vindplaats 

1 een omvang van 10 ha. Opgemerkt dient te worden dat het zuidelijke deel een lagere 

sporen- en vondstendichtheid heeft dan het noordelijke en westelijke deel. 

Gaafheid en conservering
Het kwelderlandschap kent grotendeels een gemiddeld tot hoge gaafheid, omdat 

in grote delen de top van de kwelderafzettingen nog intact blijkt. Er komen slechts 

lokale verstoringen voor op vindplaats 1: in het westen sporen van bebouwing; in het 

oosten sporen van kleiwinning. Deze lijken alleen ter plaatse van de sites X16, X17 

en X18 tot een beperkte verstoring van de top van het kwelderlandschap te hebben 

geleid (vondstlaag geheel/deels verdwenen). Verder ligt er langs de oostelijke grens 

van het vliegveld een gasleiding die de vindplaats ter plaatse van oost naar zuid heeft 

‘doorsneden’.

De conserveringsomstandigheden zijn zoals gedefinieerd in paragraaf 16.2.

Waardering 
Vindplaats 1 scoort op het criterium gaafheid 2 punten. De vindplaats ligt weliswaar in 

het kwelderlandschap (met doorgaans een lage verstoringsgraad), maar vertoont ver-

houdingsgewijs meer bodemverstoringen dan vindplaatsen 2 en 3. De conserverings-

toestand voor vindplaatsen in het kwelderlandschap is standaard 3 punten. In totaal 

telt de fysieke kwaliteit van vindplaats 2 daarmee 5 punten: de vindplaats is bijgevolg 

in principe behoudenswaardig.

De zeldzaamheid scoort gemiddeld, omdat in de omgeving meer vindplaatsen met 

sporen van bewoning en landgebruik uit de late prehistorie bekend zijn. De vindplaats 

heeft echter om twee redenen toch een hoge zeldzaamheid. Allereerst op grond van 

de bewoningsfase uit de late bronstijd: er zijn maar weinig bewoningsresten uit deze 

periode in het kustgebied van West- Nederland bekend.269 Op de tweede plaats de 

omdat binnen de vindplaats bewoning en landgebruik in hun samenhang kunnen 

worden bestudeerd. 

Ook de informatiewaarde is groot, vanwege een gevarieerde en goed geconserveerde 

dataset. De lange gebruiksduur van de vindplaatsen maakt bovendien de studie 

van chronologische patronen in dit gebruik mogelijk. Verder zijn de vondstlagen 

met botmateriaal waardevol om vragen over de landbouw- en voedseleconomie te 

beantwoorden.

De ensemblewaarde is bijzonder groot, omdat de vindplaatsen te vergelijken zijn met 

andere gelijktijdige vindplaatsen (vindplaatsen 1 en 3). Dit maakt vindplaats 1 ook op 

inhoudelijke gronden (hoge inhoudelijke kwaliteit) behoudenswaardig.

16.4 Vindplaats 2

Aard en ouderdom
In het centrale deel van kwelderlandschap lijken de oevers en waarschijnlijk 

ook de komgebieden gedurende de periode late bronstijd – late ijzertijd vooral 

agrarisch gebruikt te zijn (akkers, weidegebied, graanopslag). Verspreid zijn zones 

met eergetouw krassen (X1-3, X19) en hoefindrukken (X1, X9) aangetroffen. Het 

weidegebied van site X9 lijkt begrensd door hekwerk (staaksporen) en een greppel. 

Staaksporen zijn ook op sites X7, X8 en X26 aangetroffen; (korte) greppels komen 

ook elders op vindplaats 2 voor. Op twee plaatsen zijn sporen van graanschuurtjes 

269  Van Heeringen 2005, 582, fig. 26.2. 



352	 nieuw valkenburg

aangetroffen (X5 en X6). Verder vertegenwoordigt een kringgreppel mogelijk een 

hooimijt of graanopslagplaats (X25). 

Op twee locaties zijn mogelijk aanwijzingen voor bewoning in het centrale 

kweldergebied aangetroffen. Het gaat allereerst om site X18, waar een zeer rijke 

vondstlaag uit de late bronstijd is aangetroffen. Uitgaande van de bijzonder hoge 

vondstdichtheid is op zeer korte afstand een huisplaats te verwachten. Het niet 

onderzochte gebied ten westen van put 11 komt daarvoor in aanmerking. Ter hoogte 

van site X7 is daadwerkelijk een deel van een huisplattegrond aangetroffen. Hoewel de 

stratigrafische positie van de huisplattegrond (dek- of kwelderlandschap?) in het veld 

niet met zekerheid was vast te stellen, lijkt het vondstmateriaal nabij de plattegrond 

(uit onder meer de late bronstijd) toch eerder op een relatie met het deklandschap te 

wijzen. Tenslotte is direct langs een kreek in het komgebied een bijzonder site ontdekt: 

een dubbele palenrij die de resten van een steiger lijken te vormen.

De sporen van vindplaats 2 lijken vooral uit de late bronstijd en vroege ijzertijd te 

stammen. 

Een belangrijke component van het vondstmateriaal blijkt uit de late bronstijd lijkt te 

dateren. Het gaat om zowel aardewerk, als botmateriaal en natuursteen. 

Omvang
Vindplaats 2 ligt in het centrale deel van het kwelderlandschap, dat bestaat uit zowel 

oever- als komafzettingen. Hoewel het merendeel van de archeologische resten op de 

kwelderoevers ligt, valt op dat een belangrijk deel zich juist in het ‘natte’ komgebied 

bevindt. Dit betekent dat ook ‘nattere’ landschapsdelen deel uitmaakten van het 

agrarisch benutte kwelderlandschap. De vindplaats heeft een omvang van ruim 19 ha, 

uitgaande van de voornoemde bufferzone van 50 m.

Gaafheid en conservering
Het centrale kwelderlandschap kent grotendeels een (zeer) hoge gaafheid. Een 

uitzondering geldt mogelijk voor een oude landingsbaan die de vindplaats schuin 

doorkruist. Het is echter onbekend of de bodemopbouw bij de aanleg van de baan is 

verstoord. In het 

noordoosten komen verder lokaal sporen van kleiwinning voor. Deze lijken alleen ter 

plaatse van site X17 tot verstoring van de top van het kwelderlandschap te hebben 

geleid (vondstlaag geheel/deels verdwenen). De verstoringsgraad lijkt over het 

algemeen dan ook laag.

Waardering
Vindplaats 2 scoort op gaafheid en conservering elk 3 punten (standaardscore voor 

beide criteria), waardoor deze op fysieke gronden in principe behoudenswaardig is ( in 

totaal 6 punten). 

Vindplaats 2 is om dezelfde redenen als vindplaats 1 ook op inhoudelijke gronden 

behoudenswaardig (hoge inhoudelijke kwaliteit). Vindplaats 2 geldt als extra waardevol 

gezien de duidelijke resten van agrarisch gebruik van het kwelderlandschap: niet alleen 

van de ‘droge’ (oevers), maar ook de ‘nattere’ delen. Zo is vermoedelijk een steiger 

naast een kreek gevonden die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de visvangst. Over 

dit facet van de bestaanseconomie van de late bronstijd en ijzertijd bestaat nog weinig 

informatie. 
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16.5 Vindplaats 3

Aard en ouderdom
In het zuiden van het kwelderlandschap zijn slechts weinig archeologische sporen 

aangetroffen. Site X22 behoort mogelijk tot de periferie van een nederzettingsterrein 

of een agrarische zone. De kern ligt vermoedelijk ten noordwesten van X22. Deze zone 

bleek niet toegankelijk voor onderzoek vanwege bodemvervuiling. De aard van de site 

X23, bestaande uit twee oversnijdende greppels en twee losse kuilen, is onduidelijk. 

Wellicht is er een relatie met de noordelijker gelegen site X22.

De sites van vindplaats 3 dateren mogelijk uit de late ijzertijd en/of Romeinse tijd.

Omvang
De kern van vindplaats 3 ligt naar verwachting op het perceel ten noordoosten van site 

X22. Omdat dit terreindeel niet toegankelijk was voor onderzoek, is de omvang van 

deze vindplaats onzeker.

Gaafheid en conservering
De gaafheid van sites X22 en X23 is hoog, echter over gaafheid van de vermoedelijke 

kern van de vindplaats (het niet onderzochte perceel ten noordoosten van site X23), 

zijn geen gegevens beschikbaar.

Waardering
Vindplaats 3 scoort op gaafheid en conservering elk 3 punten (standaardscore voor 

beide), waardoor deze op fysieke gronden in principe behoudenswaardig is (6 punten). 

De exacte aard en omvang van de vindplaats zijn evenwel onbekend, omdat de 

vermoedelijke kern niet toegankelijk was voor onderzoek. De vindplaats ligt in het 

centrale deel van kwelderlandschap dat in de periode late bronstijd–late ijzertijd een 

samenhangend systeem van bewoning en landgebruik kende (vindplaatsen 1 en 2). 

Daarnaast is er mogelijk een gelijktijdigheid met de vindplaatsen 4-6 en de vroegste 

Romeinse aanwezigheid in de limes-zone van Valkenburg. Voorstel is dan ook om 

voorlopig uit te gaan van een in potentie behoudenswaardige vindplaats. Aanbevolen 

wordt om de vindplaats nader te waarderen, zodra het terrein ten noordwesten van 

site X23 beschikbaar komt voor archeologisch onderzoek.

16.6 Vindplaats 4

Aard en ouderdom
Vindplaats 4 bestaat uit de randzone van een nederzettingsterrein in de uiterst 

noordwestelijke hoek van het onderzoeksgebied. De kern van dit nederzettings-

terrein ligt vermoedelijk direct ten westen hiervan. De vindplaats dateert uit de 

periode late ijzertijd – Romeinse tijd. Uitgaande van de ruime dateringsmarge van 

het vondstmateriaal en twee verschillende bewoningsniveaus gaat het hier om een 

nederzetting met twee bewoningsfasen.

Omvang
De exacte omvang van de nederzetting is onbekend. Tijdens het proefsleuvenonder-

zoek is alleen het noordoostelijke deel van de nederzetting aangesneden. Dit deel 

heeft een omvang van ongeveer 1 ha. De kern moet ten zuidwesten hiervan liggen, 

buiten de grenzen van het plangebied.
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Gaafheid en conservering 
Waarnemingen binnen de proefsleuven, waaronder de afwezigheid van 

drainagesleuven, wijzen over het algemeen op een bijzonder hoge gaafheid. 

De conserveringsomstandigheden voor organisch materiaal zijn matig tot goed 

zoals te verwachten valt bij het deklandschap. In diverse sporen zijn hout, bot en 

archeobotanisch materiaal bewaard.

Waardering 
De vindplaats scoort op het criterium gaafheid 3 punten en op conservering 3 punten 

(zie boven). Uitgaande van het totaal van 5 punten is de vindplaats op fysieke gronden 

in principe behoudenswaardig.

Hoewel slechts een deel van de vindplaats is onderzocht, lijkt vindplaats 4 ook op 

inhoudelijke gronden behoudenswaardig. De zeldzaamheid is gemiddeld, omdat in 

de omgeving meer inheemse nederzettingen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd 

bekend zijn. De informatiewaarde is echter hoog, vanwege de gevarieerde en goed 

geconserveerde dataset. Bovendien maakt de lange gebruiksduur van de vindplaats de 

studie van chronologische patronen in dit gebruik mogelijk.

De ensemblewaarde is bijzonder groot, omdat de vindplaats vergeleken kan worden 

met andere gelijktijdige inheemse vindplaatsen (onder meer vindplaatsen 3, 5 en 

6). Daarnaast is van bijzondere betekenis dat de vindplaats bewoond werd toen de 

Romeinse bezetter bij Valkenburg een castellum aanlegde en het aangrenzende gebied 

begon in te richten en toe te eigenen. Dit maakt het mogelijk om de interactie tussen 

lokale groepen en het Romeinse leger te bestuderen.

16.7 Vindplaats 5

Aard en ouderdom
De westelijke dekgeul vertegenwoordigt een samenhangend systeem van bewoning 

(en landgebruik?) uit de late prehistorie en de Romeinse tijd. De oostelijke oeverzone 

van de dekgeul is intensief bewoond geweest. Op deze oever van lijkt noord naar 

zuid een reeks van huisplaatsen te liggen (Y3-Y9, Y11). In zuidelijke richting sluit 

dit bewoningslint aan op vindplaats 1 van het GHHR-gebied. De oostelijke flank 

van de oever met de overgangszone naar de kom is ingericht met verschillende 

greppelsystemen. Aan de westzijde, ter hoogte van de geulafzettingen, lijkt het 

nederzettingsareaal ook afgebakend door greppels. Verder lijken enkele oost-west 

georiënteerde greppels binnen de nederzetting een aanwijzing voor een opdeling 

in huiskavels. Ten westen van de vindplaats komen in de geulzone nog sporadisch 

vondsten en sporen voor. Wellicht zijn deze lager gelegen, nattere delen alleen 

extensief benut (weidegrond ?). 

Op grond van het vondstmateriaal is de bewoning in de midden-ijzertijd (5e of 4e eeuw 

voor Chr.) tot en met de Romeinse tijd te plaatsen. 14C-analyse bevestigt dit beeld, al 

wijzen de dateringen ook op menselijke activiteiten in de vroege ijzertijd.

Binnen de vindplaats zijn twee archeologische niveaus aanwezig. Het jongste niveau 

is gerelateerd aan de top van de dekafzettingen en hoort thuis in de late ijzertijd/

Romeinse tijd. Het oudste archeologische niveau is gerelateerd aan een laklaag 

middenin het dekpakket. Vermoedelijk dateert dit niveau uit de vroege- tot begin 

late ijzertijd. Deze tijdsdiepte van het gebruik van het westelijke deklandschap is ook 

geconstateerd bij vindplaats GHHR-1. Uit de vroege dateringen blijkt tevens dat het 

centrale kwelderlandschap nog in gebruik was toen de menselijke activiteiten op de 

westelijke dekoever een aanvang namen.

De sporen van sites Y3 en Y10 zijn aan het onderste archeologische niveau te koppelen. 
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Op enkele andere sites zijn de sporen onder het hoogste niveau waargenomen. Bij een 

aantal sites was niet vast te stellen tot welk niveau de sporen horen. 

Onder het botmateriaal valt het hoge percentage schaap/geit op. Mogelijk wijst dit 

op een toename van de locale wolproductie. Interessant zijn verder snij- en haksporen 

die kenmerkend zijn voor inheemse slachtmethoden enerzijds en sporen die duidelijk 

wijzen op Romeinse invloed anderzijds. Een opmerkelijke vondst is afkomstig van site 

Y3. Het gaat om een stuk hout met halfrond uiteinde dat mogelijk als tentharing is 

gebruikt. Wellicht is dit een aanwijzing voor Romeins-militaire activiteiten in het zuiden 

van deze vindplaats.

Omvang 
De westelijke begrenzing van de vindplaats valt hoogstwaarschijnlijk samen met de 

overgang van oever naar geul (inclusief een buffer van 50 m). Aan de oostzijde lijken 

de greppelsystemen de zone met huispercelen te hebben begrensd. In zuidelijke 

richting sluit vindplaats 5 aan op de GHHR-vindplaats 1. Voorstel is dan ook om deze, 

in ouderdom en aard identieke vindplaats, in zijn geheel op te nemen in vindplaats 5. 

Vindplaats 5 heeft hiermee een omvang van 14,6 ha (inclusief GHHR-vp1).

Gaafheid en conservering
Het deklandschap is op veel plekken zwaar aangetast, maar juist ter hoogte van 

vindplaats 5 valt de aantasting verhoudingsgewijs mee. De top van de dekafzettingen 

(met het jongste archeologische niveau) bestaat plaatselijk namelijk nog uit een 

laklaag. De laklaag middenin het dekpakket, het oudste archeologische niveau, is niet 

overal waargenomen. Toch lijkt ook dit niveau over het algemeen redelijk tot goed 

geconserveerd. 

Een grootschalige verstoring veroorzaakt door twee oude landingsbanen uit de 2e 

wereldoorlog die de vindplaats doorsnijden (zie figuur 2.5).

De conserveringsomstandigheden zijn als standaard voor dekafzettingen te 

beschouwen.

Waardering 
De vindplaats scoort op het criterium gaafheid 2 punten en op conservering 3 punten 

(zie boven). Uitgaande van het totaal van 5 punten is de vindplaats op fysieke gronden 

in principe behoudenswaardig.

Op inhoudelijke gronden is de vindplaats eveneens behoudenswaardig, om dezelfde 

redenen als vindplaats 4. Grote potentie biedt de vindplaats voor het onderzoek naar 

de interactie tussen lokale groepen en de Romeinse bezetter. Deze interactie is nu al in 

het vondstmateriaal aan te wijzen. 

16.8 Vindplaats 6 

Aard en ouderdom
Vindplaats 6 bestaat uit de randzones van twee nederzettingsterreinen uit de ijzertijd-

Romeinse tijd (sites Y1 en Y2) aan de zuidgrens van het onderzoeksgebied. Beide zones 

liggen net als vindplaats 5 op de oostelijke oever van de dekgeul. Waarschijnlijk ligt op 

deze oever een lint van huisplaatsen. 

Beide randzones van vindplaats 6 zijn relatief rijk aan grondsporen in vergelijking met 

bijvoorbeeld vindplaats 3. In beide gevallen is de kern met huisplaats dan ook direct ten 

westen van het onderzoeksgebied te verwachten. 
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Omvang
Het deel van de vindplaats dat binnen het onderzoeksgebied ligt heeft een omvang van 

ca 1,6 ha. De exacte omvang van de vindplaats is onbekend omdat alleen randzones 

van huisplaatsen zijn aangetroffen.

Gaafheid en conservering
De gaafheid van site Y1 is bijzonder hoog, vanwege het ontbreken van drainages. 

Site Y2 kent echter veel diepe bodemverstoringen. Gezamenlijk hebben de sites een 

gemiddelde gaafheid. 

De conserveringsomstandigheden zijn als standaard voor dekafzettingen te 

beschouwen.

Waardering
De vindplaats scoort op het criterium gaafheid 2 punten en op conservering 3 punten 

(zie boven). Uitgaande van het totaal van 5 punten is de vindplaats op fysieke gronden 

in principe behoudenswaardig.

De vindplaats maakt deel uit van het bewoningslint in het westelijke deklandschap 

uit de periode ijzertijd en Romeinse tijd. Hierdoor is de inhoudelijke kwaliteit van de 

vindplaats gelijk aan die van vindplaats 5. Daarmee is ook deze vindplaats behoudens-

waardig.

16.9 Vindplaats 7

Aard en ouderdom
Vindplaats 7 grenst in het oosten aan de resten van de burgerlijke nederzetting 

Marktveld die in het verleden zijn opgegraven. De vindplaats bestaat uit vijf sites: een 

Romeinse wegconstructie (site W1), een houtbouw (site W2), een zone met staak en 

paalsporen (W9), een vondstconcentratie bij paalsporen en grillig gevormde greppels 

(W4) en een vondstrijke greppel (W3).

Het vondstmateriaal van de sites dateert grotendeels uit de 1e en 2e eeuw n.Chr. Twee 

vondstconcentraties die rond het midden van de 1e eeuw dateren (W4 en W5), maken 

duidelijk dat hier reeds activiteiten plaatsvonden toen de aangrenzende burgerlijke 

nederzetting nog een militair karakter had. De sporen die aan deze vondsten te 

koppelen zijn, lijken hoofdzakelijk uit staaksporen te bestaan. Ze vormen mogelijk de 

resten van perceleringen. 

Het vondstmateriaal bevat geen eenduidige aanwijzing voor activiteiten voorafgaand 

aan de stichting van het Valkenburgse castellum. 

Sites W1, W2 en W3 vertegenwoordigen de 2e-eeuwse fase van de vindplaats. Ter 

plaatse van W2 zijn forse paalsporen aangetroffen die mogelijk resten zijn van boer-

derijplattegronden. In dat geval vormen ze het vervolg van de cluster boerderijen 

(eveneens uit de 2e eeuw ) die tijdens de voornoemde opgraving op het Marktveld is 

gevonden. De opgraving had reeds uitgewezen dat deze cluster tot op het vliegveld 

doorloopt.

Greppel W3 begrenst de zone met de hoogste dichtheid aan sporen en vondsten in het 

westen. Mogelijk is deze greppel de westelijke tegenhanger van de (parallelle) greppel 

uit de opgraving Marktveld die de boerderijencluster aan de oostzijde begrensde. 

Site W1 is een beschoeid plaggenlichaam dat geïnterpreteerd is als een dam (dwars 

op een geul). De dam vormde mogelijk de basis van een wegdek. Omdat de oriëntatie 

overeenkomt met die van de limes-weg aan de oostzijde van Marktveld, gaat het 

mogelijk om een secundaire, meer landinwaarts gelegen limes-weg. Een andere 

mogelijkheid is dat de dam de noordwestelijke toegang van de nederzetting Marktveld 

vertegenwoordigt.
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Binnen vindplaats 7 zijn verschillende van elkaar gescheiden archeologische niveaus 

aangetroffen. 

Omvang 
Greppel W3 (met een buffer van ongeveer 75 m) wordt globaal als westgrens van 

vindplaats 7 beschouwd. In noordelijke, oostelijke en zuidelijke richting vallen de 

grenzen samen met de begrenzing van het onderzochte gebied. De vindplaats heeft 

dan in totaal een omvang van ca. 4,2 ha.

Gaafheid en conservering
Binnen de grenzen van de vindplaats zijn de archeologische niveaus redelijk tot goed 

geconserveerd. Naast de gebruikelijke verstoring van de top van het dekpakket door 

latere bodembewerking, lijkt in het noordoosten sprake van wat grootschaligere 

‘onthoofding ‘ van sporen door latere overstromingen (waarschijnlijk in de Romeinse 

tijd). De conserveringsomstandigheden voor organisch materiaal zijn gunstig. In 

diverse sporen is hout, bot en archeobotanisch materiaal bewaard

Waardering 
Vindplaats 7 scoort op het criterium gaafheid 2 punten en op conservering 3 punten 

(standaard voor dekafzettingen). Uitgaande van het totaal van 5 punten is de 

vindplaats op fysieke gronden in principe behoudenswaardig.

Ook op inhoudelijke gronden is de vindplaats behoudenswaardig. Alle inhoudelijke 

criteria (zeldzaamheid, informatie- en ensemblewaarde) scoren zeer hoog. De 

vindplaats is een belangrijke onderzoeksbron. De vindplaats vormt namelijk 

het westelijk vervolg van de bekende burgerlijke nederzetting Marktveld. In de 

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) is geconstateerd dat de kennis 

over burgerlijke nederzettingen in Nederland nog zeer fragmentarisch is.270 Een 

zeer belangrijke factor bij de waardering van deze vindplaats is de samenhang met 

andere Romeinse elementen in de omgeving. Daarnaast is de gelijktijdigheid met 

nederzettingen van lokale (inheemse) groepen meer naar het oosten van belang. Een 

studie van deze nederzettingen kan namelijk inzicht geven in de interactie tussen 

bezetter en autochtone bewoner.

16.10 Vindplaats 8 

Aard en ouderdom
Het gebied ten noorden en westen van vindplaats 7 herbergt beduidend minder sporen 

en vondsten. Deze delen zijn te beschouwen als de periferie van de nederzettingen 

Marktveld en Veldzicht. Deze perifere zone lijkt ingericht te zijn met greppels. Op 

enkele plaatsen zijn in natuurlijke lagen vondstconcentraties aangetroffen (W5, W10 en 

W15), soms in combinatie met enkele, moeilijk te duiden grondsporen (W16). 

In het zuidoosten liggen een spitsgracht en een zwaar gefundeerd gebouw 

(wachttoren?). Het gebouw stamt uit het midden van de 1e eeuw n.Chr. en heeft 

waarschijnlijk een militaire functie gehad, mogelijk gerelateerd aan de spitsgracht. 

Gedacht kan worden aan een militaire versterking die hier ter beveiliging van het 

achterland was geplaatst. Spitsgracht en gebouw hoeven evenwel niet gelijktijdig te 

zijn. De spitsgracht kan ook het restant van een oefen- of marskamp zijn geweest. 

Indien sprake is van een omgrachte versterking, al dan niet in combinatie met militaire 

houtbouw, dan zal het aangetroffen grachtdeel de zuidwestzijde ervan vertegen-

270  Van Enckevort  Van Enckevort et al. 2005, 6.
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woordigen. Verder naar het zuidwesten is namelijk geen tegenhanger van de gracht 

gevonden. Het grootste deel van deze versterking moet dan in noordoostelijke richting 

worden gezocht. Deze zone was niet toegankelijk tijdens het proefsleuvenonderzoek, 

vanwege bodemvervuiling. 

Bijzonder is verder een meervoudige standgreppel in het noorden (W8). Het 

greppelsysteem strekt zich uit over verschillende putten. Het greppelsysteem was over 

een lengte van ca. 135 m te volgen en bleek uit drie tot vier standgreppels te bestaan. 

De greppels dateren uit de periode midden-ijzertijd tot vroeg-Romeinse tijd.

De bodemopbouw van vindplaats 8 laat verschillende van elkaar gescheiden 

archeologische niveaus zien. Deze niveaus zijn niet goed aan elkaar te koppelen. 

Omvang
Ten westen van W6, W7 en W15 komt alleen nog een aantal greppels voor; de vinplaats 

bevat hier nauwelijks nog vondsten uit de Romeinse tijd. De genoemde sites lijken de 

westelijke begrenzing van de vindplaats (periferie van nederzettingen Marktveld en 

Veldzicht) te vormen. Rekening houdend met een bufferzone is het voorstel om de 

grens hier 50 m ten westen van sites W6 en 7 te plaatsen. In noordelijke richting geldt 

de Broekweg als grens. Ten noorden daarvan zijn de dekafzettingen namelijk zwaar 

verstoord waardoor daar nauwelijks sporen en vondsten uit de Romeinse tijd zijn 

aangetroffen. De vindplaats heeft daarmee een oppervlakte van ruim 15,9 ha. 

Gaafheid en conservering
De conserveringsomstandigheden zijn redelijk tot goed (standaard voor 

dekafzettingen). In grote delen is de gaafheid van de vindplaats eveneens standaard 

(gemiddeld). Alleen in het zuidwesten zijn rondom site W7 enkele grootschaligere 

bodemverstoringen vastgesteld. Mogelijk is vindplaats 8 ook verstoord ter hoogte van 

de landingsbaan.

 

Waardering 
Voor de vindplaats geldt een gaafheid van 2 punten. De verwachting is dat de grotere 

verstoringen in het zuidwesten het beeld van de vindplaats (door zijn aanzienlijke 

omvang) niet wezenlijk zullen beïnvloeden. De vindplaats scoort 3 punten op 

conservering (zie boven). Uitgaande van het totaal van 5 punten is de vindplaats op 

fysieke gronden in principe behoudenswaardig.

Ook op inhoudelijke gronden is de vindplaats behoudenswaardig, om dezelfde redenen 

als vindplaats 7. Daarnaast is vindplaats 8 extra waardevol: onderzoek kan namelijk 

meer inzicht geven in de activiteiten binnen de perifere gebieden van de limes-zone. 

Tot op heden is daar nog nauwelijks onderzoek naar gedaan.

16.11 Vindplaats 9

Aard en ouderdom
De vindplaats bestaat uit een bundel van vier parallelle greppels, waartussen of 

waarlangs waarschijnlijk een of meer plaggendammen gelegen hebben. Stratigrafisch 

zijn de greppels aan het deklandschap gekoppeld. De doorsnijding van het Romeinse 

greppelsysteem van vindplaats 20 en het vondstmateriaal uit de grachten maken een 

datering in de midden- of laat-Romeinse tijd waarschijnlijk. 

Uitgaande van deze datering, de forse afmetingen van de greppels, de steile insteek en 

de aanwezigheid van een plaggenwal, ligt een militaire functie van de greppels voor de 

hand.
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Omvang
Het greppelsysteem was over een afstand van 100 m te volgen; de lengte is naar 

inschatting maximaal 200 m (omvang ca. 5000 m²).

Gaafheid en conservering
Het greppelsysteem is over een afstand van 100 m in kaart gebracht. Vermoedelijk 

gaat het om een lineair systeem. In westelijke richting lijkt het verloop aardig in kaart 

te zijn gebracht. In oostelijke richting bestaat de kans dat de grachten nog verder zijn 

te volgen. De gaafheid is vergelijkbaar met die van vindplaats 1. De sporen zijn dus 

redelijk tot goed bewaard. De conserveringsomstandigheden voor organisch materiaal 

zijn gunstig. In diverse sporen is namelijk hout, bot en archeobotanisch materiaal 

bewaard.

Waardering
De vindplaats scoort op gaafheid 2 en op conservering 3 punten (zie boven). Uitgaande 

van het totaal van 5 punten is de vindplaats op fysieke gronden in principe behoudens-

waardig. 

De vindplaats heeft een bijzonder hoge inhoudelijke kwaliteit, aangezien het hier zeer 

waarschijnlijk om een Romeins-militaire structuur gaat. De militaire structuur staat in 

relatie met de naburige militaire en civiele nederzettingen in de limes-zone langs de 

Rijn. De ligging van deze structuur in het achterland maakt de vindplaats uniek. 

16.12 Vindplaats 10

Aard en ouderdom
De vindplaats bestaat uit een ruim 100 m lange, vondstloze spitsgracht uit de midden-

ijzertijd met een zuidwest-noordoostelijke oriëntatie. In vergelijking met andere 

greppels uit de ijzertijd heeft de greppel bijzonder forse afmetingen, zowel in het 

verticale als horizontale vlak. De verdere baan van de greppel is onduidelijk. Het is dan 

ook onbekend of het hier om een vierkante of rechthoekige greppelstructuur gaat of 

om een lineair systeem. De exacte functie van de greppel is bijgevolg ook onbekend. 

Vast staat wel dat op grond van de ouderdom er een relatie met de bewoning van 

vindplaats 5 bestaat. 

Omvang
Het gereconstrueerde deel van de greppel heeft een lengte van ruim 100 m. De totale 

omvang is onbekend.

Gaafheid en conservering 
De gaafheid is standaard en vergelijkbaar met vindplaats 5. De sporen zijn dus redelijk 

tot goed geconserveerd. De conserveringsomstandigheden voor organisch materiaal 

zijn gunstig.

Waardering
De fysieke kwaliteit is standaard voor vindplaatsen uit het deklandschap (5 punten). De 

inhoudelijke kwaliteit is moeilijk te bepalen, vanwege de onduidelijke omvang, vorm 

en functie van de greppel(structuur). De overeenkomst in ouderdom met vindplaatsen 

3-5 maakt de vindplaats echter behoudenswaardig. De greppel van vindplaats 10 is 

mogelijk een van de weinige structurele elementen uit het relatief ‘natte’ deel van het 

deklandschap dat aan de nederzettingen van vindplaatsen 3-5 is te koppelen. Ofschoon 

de exacte functie in dit stadium van onderzoek nog niet zeker is, maakt deze land-
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schappelijke context vindplaats 10 ook op inhoudelijke gronden tot een behoudens-

waardig vindplaats (hoge informatie- en ensemblewaarde). 

16.13 Vindplaats 11

Aard en ouderdom
De vindplaats bestaat uit vondsten en greppelstructuren uit de late ijzertijd en 

Romeinse tijd.  

De greppels zijn haaks op elkaar georiënteerd en lijken deel uit te maken van een ver-

kavelingsysteem. Het is goed mogelijk dat dit systeem uit de Romeinse tijd dateert. 

De omvang en samenstelling van het vondstmateriaal doen vermoeden dat er 

bewoningssporen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd in de nabijheid liggen. De 

proefsleuven in de omgeving hebben hier echter geen aanwijzingen voor opgeleverd. 

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het onderzoeksgebied hier in noordoostelijke 

en westelijke richting slechts beperkt was te onderzoeken vanwege de aanwezigheid 

van oppervlakteverharding , alsmede kabels en leidingen.

Omvang
De concentratie sporen en vondsten heeft een omvang van 0,43 ha. De bijbehorende 

nederzettingssporen moeten in de nabije omgeving liggen, maar dit was niet goed te 

controleren vanwege leidingen en grote oppervlakten met wegverharding. Het is niet 

uitgesloten dat de verwachte bewoningssporen op deze ontoegankelijke terreindelen 

liggen. 

Gaafheid en conservering
De vindplaats ligt direct onder de oude bouwvoor. Hierdoor zijn de sporen enigszins 

onthoofd.

Het niet onderzochte deel van de vindplaats is mogelijk bij de aanleg van wegen en 

kabels aanzienlijk verstoord geraakt. 

De conserveringsomstandigheden zijn waarschijnlijk minder dan gemiddeld voor het 

deklandschap geldt. De ligging dicht onder de huidige bouwvoor, doet namelijk een 

mindere conservering vermoeden voor het organisch materiaal. Een uitzonderling 

geldt mogelijk alleen voor bot: de conservering is waarschijnlijk goed gezien de ligging 

in kalkhoudende sedimenten. 

Waardering
De vindplaats lijkt zowel op gaafheid als conservering laag te scoren (elk 1 punt). Dit 

leidt tot een lage fysieke kwaliteit. Vindplaats 11 is bijgevolg in principe niet behou-

denswaardig. 

De inhoudelijke kwaliteit is moeilijk te bepalen, gezien de onduidelijke aard. De kans is 

klein dat nader onderzoek meer licht zal werpen op de exacte aard en datering, gezien 

de verwachte hoge verstoringsgraad. Voorstel is dan ook om de vindplaats als niet 

behoudenswaardig te waarderen.

16.14 Vindplaats 12

Aard en ouderdom
De vindplaats bestaat uit vier verspreid gelegen sporenclusters, waarbinnen geen 

structuren zijn te onderscheiden. De sporen hebben geen vondstmateriaal opgeleverd; 

de exacte datering van de clusters is dan ook onbekend. Uitgaande van koppeling aan 

een vegetatieniveau binnen de dekafzettingen lijkt een datering in grofweg de periode 

ijzertijd-middeleeuwen aannemelijk. 
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Omvang
De omvang van de vier clusters is bij elkaar ruim 3 ha.

Gaafheid en conservering
De gaafheid van de sporen is laag tot redelijk. De bodemopbouw in het deel ten oosten 

van de vliegveldbegrenzing is standaard. Ten westen daarvan zijn de dekafzettingen 

sterker aangetast door kleiwinningskuilen en door de aanleg van een gasleiding vlak 

langs de grens van het vliegveld. De leiding doorsnijdt de vindplaats van noord naar 

zuid. 

De conserveringsomstandigheden zijn lager dan standaard omdat de grondsporen 

sterk uitgeloogd waren en zich daardoor moeilijk lieten herkennen.

Waardering
De fysieke kwaliteit is minder dan gemiddeld (3 punten), doordat dekafzettingen ter 

plaatse relatief sterk zijn aangetast en de conserveringsomstandigheden hooguit 

gemiddeld zijn (sporen zijn vervaagd). De vindplaats is daarmee op fysieke gronden in 

principe niet behoudenswaardig. Over de inhoudelijke kwaliteit valt niets concreets te 

zeggen, gezien het gebrek aan inzicht in de aard en ouderdom van de vindplaatsen. De 

kans is klein dat nader onderzoek meer licht zal werpen op de exacte aard en datering. 

Voorstel is dan ook om de vindplaats als niet behoudenswaardig te waarderen.

16.15 Vindplaats 13

Aard en ouderdom
Vindplaats 13 aan de noordoostelijke grens van het onderzoeksgebied is 

geïnterpreteerd als de randzone van een nederzettingsterrein. Naast paal- en 

kuilsporen zijn resten van greppels en mogelijk ook een wegtracé aanwezig.

Het aardewerk van de vindplaats plaatst de nederzettingsresten grofweg in de periode 

8e - 10e eeuw n.Chr. Een aanvang van de bewoning in de 7e eeuw en een doorloop 

tot in de 11e eeuw vallen hierbij niet uit te sluiten. Op grond van de datering van de 

greppels ligt de oorsprong van de bewoning mogelijk in het begin van de vroege 

middeleeuwen (5e – 6e eeuw). Mogelijk is er een relatie met vindplaats 16.

Omvang
 Binnen het onderzochte deel van de vindplaats is in het zuidoosten een zone met 

nederzettingssporen aanwezig. De kern van deze nederzetting moet daarom in 

zuidelijke en oostelijke richting worden gezocht. Hier bevindt zich een volkstuinen-

complex dat niet toegankelijk was voor onderzoek. Ten noorden van de nederzet-

tingsresten is mogelijk sprake van een weg en een greppelsysteem. Deze zone strekt 

zich uit tot de Broekweg. Ten noorden daarvan zijn de dekafzettingen zwaar verstoord. 

Bovendien zijn daar nauwelijks sporen en vondsten aangetroffen. In westelijke richting 

lijkt het wegtracé de begrenzing van de vindplaats te vormen. Daarmee heeft de 

vindplaats een omvang van ruim 4 ha.

Gaafheid en conservering
De bodemverstoring van de vindplaats is standaard voor het deklandschap: de top 

is weliswaar opgenomen in de bouwvoor, maar er geen aanwijzingen voor andere 

verstoringen. De conserveringsomstandigheden zijn eveneens standaard.
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Waardering
De fysieke kwaliteit is goed, vergelijkbaar met die van vindplaatsen in de omgeving (5 

punten). De datering in de periode 9e tot 13e eeuw, met zelfs mogelijk een aanvang in 

de Merovingische periode of vlak daarvoor, maakt deze vindplaats zeldzaam voor het 

mondingsgebied van de Oude Rijn. Binnen het onderzoeksgebied zijn bovendien maar 

weinig middeleeuwse resten bekend. 

Het gaat mogelijk om de westelijke begrenzing van het vroegmiddeleeuwse 

grondgebied van Valkenburg (het dorp bestond in deze periode al). Sporen uit 

het begin van de vroege middeleeuwen zijn ook zeldzaam voor de omgeving. Het 

heersende beeld is namelijk dat de regio Katwijk in die periode nagenoeg ontvolkt was. 

16.16 Vindplaats 14

Aard en ouderdom
Centraal binnen het onderzoeksgebied ligt een concentratie forse paalsporen die 

mogelijk tot een gebouw behoren. De plattegrond was niet vast te stellen vanwege 

verstoringen in de directe omgeving. Op grond van de scherpe begrenzing van de 

sporen en de aanwezigheid van leisteen lijkt een datering in de middeleeuwen of 

nieuwe tijd aannemelijk. Een vroegere datering is echter niet uitgesloten.

Omvang
De exacte omvang van de vindplaats is onduidelijk gezien de vele bodemverstoringen 

in de omgeving.

Gaafheid en conservering
De vindplaats is deels aangetast door recente verstoringen. Ondiepe sporen kunnen 

bovendien verdwenen zijn, omdat de top van dekafzettingen meer (dieper) dan 

gemiddeld is verstoord. De conserveringsomstandigheden zijn overigens niet anders 

dan in de rest van het deklandschap. In de sporen zijn onder meer nog houten 

paalresten aangetroffen. 

Waardering
De fysieke kwaliteit van de vindplaats is gemiddeld. De gaafheid van de sporen is 

slecht (1 punt), de conservering is echter goed gezien de paalresten (3 punten). De 

inhoudelijke kwaliteit is moeilijk te bepalen, omdat aard en ouderdom onzeker zijn. De 

kans is bovendien klein dat nader onderzoek hier meer duidelijkheid zal verschaffen. 

Voorstel is dan ook om de vindplaats als niet behoudenswaardig te waarderen. 

16.17 Vindplaats 15

Aard en ouderdom
Vindplaats 15 bestaat uit een brede sloot met vondstmateriaal (onder andere veel bot, 

baksteen en een geglazuurde spinsteen). Op grond van de datering van het baksteen 

moet de sloot ongeveer een eeuw geleden zijn gedempt. Het is echter onzeker 

wanneer de sloot is gegraven. Opvallend is dat de sloot op historisch kaartmateriaal 

niet voorkomt. De oriëntatie van de sloot wijkt sowieso af van de historische 

verkaveling uit de omgeving. Dit maakt het aannemelijk dat de sloot in oorsprong 

middeleeuws is.

De context van de sloot is onduidelijk. In aangrenzende putten is geen vervolg 

aangetroffen. Uitgaande van een middeleeuwse ouderdom, is de aanzienlijke breedte 

van de sloot bijzonder. Mogelijk gaat het dan om een omgracht terrein. In dat geval 

zijn er nog bewoningssporen te verwachten.
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Omvang
De omvang van de vindplaats is onzeker. Vooralsnog wordt uitgegaan van een omvang 

van ruim 2000 m².

Gaafheid en conservering
Zowel de gaafheid als de conservering van de vindplaats is standaard voor het 

deklandschap.

Waardering
De fysieke kwaliteit is standaard voor het deklandschap (5 punten). Uitgaande van de 

mogelijk middeleeuwse ouderdom en een omgracht terrein, is de vindplaats behou-

denswaardig. De vindplaats kan meer inzicht geven in het gebruik van het onder-

zoeksgebied in de middeleeuwen. Hierover bestaat nog maar weinig kennis. Vooral de 

ligging in het centrale en relatief ‘natte’ deel van de middeleeuwse ontginning maakt 

de vindplaats van bijzondere betekenis. 

16.18 Vindplaats 16

Aard en ouderdom
De vindplaats ligt in het noordoosten van het onderzoeksgebied en bestaat uit twee 

greppelsystemen: een rechthoekig omgreppelde ruimte van 42 bij 16 m en (direct 

ten westen hiervan) een bundel greppels. Deze bundel gaat in het zuiden over in een 

T-splitsing. De stratigrafische positie en het ‘oude’ uiterlijk van de sporen lijken de 

vindplaats in de periode laat-Romeinse tijd of (vroege) middeleeuwen te plaatsen.271

De functie van de rechthoekig omgreppelde ruimte is niet duidelijk; er zijn 

verschillende opties mogelijk. De greppels hebben mogelijk het erf van een huis 

afgebakend. Hiertegen pleit het vondstarme karakter van de greppels. Een andere 

mogelijkheid is dat de greppels gediend hebben als veekraal. De T-vormige greppel 

is mogelijk gelijktijd met het rechthoekig greppelsysteem: de greppels lijken in vorm 

op elkaar. Mogelijk is er een relatie met de dubbele greppel van de vroegmiddel-

eeuwse vindplaats 13. Wanneer deze greppels inderdaad bij elkaar horen, dan zou het 

rechthoekig greppelsysteem ( met mogelijk huisplaats) van vindplaats 16 zich binnen 

een grootschalige verkaveld terrein bevinden.

Omvang
Het rechthoekig omgreppelde ruimte heeft een oppervlak van ca. 1200 m². De bundel 

greppels ten westen hiervan hebben een omvang van grofweg 1000 m². Uitgangspunt 

hierbij is dat de greppels in noordelijke richting niet verder reiken dan de Broekweg. 

Ten noorden van deze weg zijn de dekafzettingen zwaar verstoord en zijn nauwelijks 

sporen en vondsten aangetroffen. In zuidelijke richting is het aannemelijk dat de 

greppels nog verder doorlopen dan het voor onderzoek beschikbare terrein. 

Gaafheid en conservering
De gaafheid van de vindplaats is standaard voor het deklandschap. De top van 

de dekafzettingen is weliswaar in de bouwvoor opgenomen, maar er zijn geen 

aanwijzingen voor andere verstoringen. De conserveringsomstandigheden zijn 

eveneens standaard.

271  14C-datering van organisch materiaal uit een greppelvulling dateert de bundel greppels 
weliswaar in de vroege ijzertijd; deze datering echter onmogelijk op grond van stratigrafische 
argumenten. De greppels doorsnijden namelijk een Romeinse vondstlaag.
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Waardering
De fysieke kwaliteit is gemiddeld tot goed (5 punten). Daarmee is de vindplaats in 

principe behoudenswaardig. Het vaststellen van de inhoudelijke kwaliteit is op het 

eerste gezicht problematisch, gezien het gebrek aan inzicht in de aard en ouderdom 

van de vindplaats. De inhoudelijke kwaliteit is desondanks als hoog te beschouwen op 

grond van een mogelijke datering in de laat-Romeinse tijd of vroege middeleeuwen. 

In dat geval is namelijk sprake van een hoge informatie- en ensemblewaarde. Op de 

eerste plaats vanwege de nabijgelegen vroegmiddeleeuwse bewoning van De Woerd 

en Valkenburg. Op de tweede plaats is nog maar weinig bekend over de bewoning van 

het mondingsgebied van de Oude Rijn in de laat-Romeinse tijd en de overgang naar de 

vroege middeleeuwen. Het bestaande beeld is zelfs dat de regio in die periode bijna 

geheel ontvolkt was. 

16.19 Vindplaats 17

Aard en ouderdom
Vindplaats 17 bevindt zich in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied. Op deze 

vindplaats zijn de restanten van hoeve Torenvliet aangesneden. Tot in het midden 

van de 20e eeuw heeft hier nog een hoeve gestaan die waarschijnlijk in de 18e eeuw 

is gebouwd. In de proefsleuven zijn resten van muurfunderingen en water/beerputten 

van de 16e/17e-eeuwse voorganger aangetroffen. Op hetzelfde perceel van de hoeve 

zijn ten noorden van werkput 26 enkele grote afvalkuilen (met onder andere keramiek, 

bouwmateriaal en botresten) aangetroffen. Het aardewerk uit deze afvalkuilen dateert 

tussen 1650 en 1850. Enkele greppels en/of sloten uit de nieuwe tijd op vindplaats 17 

houden mogelijk verband met de erfinrichting en percelering.

Opvallend is dat in en nabij vindplaats 17 verschillende vondsten uit de tweede helft 

van de 14e en de eerste helft van de 15e eeuw zijn verzameld. Een laatmiddeleeuwse 

bewoningsfase op of nabij Torenvliet is daarmee niet uit te sluiten. 

Omvang 
Het aangesneden erf meet in ZW-NO richting tenminste 45 m. Op de kadastrale 

minuut van 1830 staat het erf met bijbehorende tuinen aangegeven. Uitgaande van de 

minuut heeft de vindplaats een omvang van 7.300 m².

Gaafheid en conservering
De muurfunderingen zijn goed bewaard gebleven tot op een diepte van ca. 0,5 

m diepte onder de huidige bouwvoor. Ook enkele water- of beerkelders zijn goed 

bewaard. De verstoringen van vindplaats 17 beperken zich tot de sporen van jongere 

bewoningsfasen van de hoeve.

De botconservering is zeer goed. Een kanttekening hierbij is dat het bot niet nader te 

onderzoeken was, gezien het gevaar voor de volksgezondheid. Het bleek namelijk om 

een ‘pestbosje’ te gaan, waar karkassen van besmette runderen waren begraven en 

afgedekt met ongebluste kalk.

Waardering
De vindplaats scoort op gaafheid 3 punten: de muurfunderingen zijn immers goed 

genoeg bewaard om inzicht te krijgen in het gebruik en indeling van het erf, en in de 

verschillende bouw- en gebruiksfasen. De vindplaats scoort eveneens 3 punten op 

conservering (standaard).

De inhoudelijke kwaliteit is hoog vanwege de datering van de oudste fase (16e /17e 

eeuw). De vindplaats neemt nog eens toe in waarde door de kans op laatmiddeleeuwse 
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bewoningssporen in de omgeving. Resten van boerderijen/bewoning uit dit tijdvak zijn 

redelijk zeldzaam. 

De goede gaafheid en conservering van de vindplaats maakt een gedetailleerd 

onderzoek mogelijk naar zowel de materiële cultuur als de ecologische component van 

het vondstmateriaal. Hiermee is inzicht te krijgen in de vroegmoderne bestaanseco-

nomie op het platteland in de omgeving van Leiden. Voor deze regio is een dergelijk 

detailonderzoek van plattelandsbewoning nog nooit uitgevoerd en ook elders in ons 

land ontbreekt vergelijkingsmateriaal vrijwel volledig.

Bij de hoge waardering op inhoudelijke kwaliteit telt ook mee dat de boerderij 

eeuwenlang een rol in het landgebruik en de geschiedenis van Valkenburg heeft 

gespeeld. De vindplaats kan daarmee een belangrijke bron zijn voor de meer recente 

lokale geschiedenis. De eindconclusie is dat de vindplaats behoudenswaardig is op 

grond van de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

16.20 Vindplaats 18

Aard en ouderdom
Vindplaats 18 bestaat uit een kleine concentratie scherfmateriaal uit de late ijzertijd 

langs de flanken van enkele kweldergeultjes. De context van de vondstconcen-

tratie is onduidelijk. Waarschijnlijk horen de vondsten bij bewoningssporen in het 

aangrenzende kwelderlandschap. 

Omvang
De vondsten zijn afkomstig uit in de lager gelegen verlandingsafzettingen in twee 

werkputten. De onderlinge afstand van de werkputten is ca. 50 m. De zone met 

vondsten heeft vermoedelijk een omvang van ca. 7000 m².

Gaafheid en conservering
Het vondstniveau is te volgen tot in de geulvulling. Hier zijn de vondsten goed bewaard 

en potentieel gunstig geconserveerd. Het hoger gelegen kwelderlandschap langs de 

geulen, waar men de bijbehorende sporen mag verwachten, is waarschijnlijk voor een 

belangrijk deel verstoord. 

Waardering
De vindplaats scoort op gaafheid 1 punt: de bijbehorende sporen zijn waarschijnlijk 

verdwenen. De vindplaats scoort op conservering 2 punten. Dit geldt vooral voor de 

vondsten uit de bijbehorende sporen. In totaal heeft de vindplaats een score van 3  

punten.  Dit betekent dat de vindplaats niet behoudenswaardig is.

De zeldzaamheid en ensemblewaarde zijn laag bij gebrek aan een sporencontext. Het 

karakter van de vindplaats is onduidelijk. Nader onderzoek kan hier naar verwachting 

geen nieuwe informatie opleveren. De eindconclusie is dan ook dat de vindplaats niet 

behoudenswaardig is op grond van de lage fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

16.21 Vindplaats 19

Aard en ouderdom
Een onduidelijk fenomeen is een tweetal plaatsen waar onverbrande leem voorkomt 

in de bovenste laklaag van de kwelderkomafzettingen. Op grond van een 14C-datering 

zijn beide leemplekken in de Romeinse tijd te plaatsen. De context is onduidelijke; er 

zijn in de directe omgeving geen andere sporen of vondsten aangetroffen. Het leem 
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lijkt door mensen gedumpt te zijn, maar het is onduidelijk met welk doel. Misschien 

vertegenwoordigen de leemplekken een incidentele handeling, zoals grondstofberei-

ding voor keramische productie.

Omvang 
De leemplekken zijn intact. Ze zijn enkele meters in doorsnede. 

Gaafheid en conservering
Het vondstniveau was volledig bewaard. Het archeobotanisch onderzoek heeft 

geen analysewaardig materiaal opgeleverd met uitzondering van houtskool. Beide 

leemplekken zijn tijdens het veldonderzoek reeds volledig onderzocht.

Waardering
De vindplaats komt niet in aanmerking voor een reguliere waardering, gezien de 

onbekende aard en context van de leemplekken. Het betreft bovendien enkele 

geïsoleerde, ongedateerde fenomenen, die reeds geheel zijn opgegraven. Men dient 

er echter rekening mee te houden dat in het onderzoeksgebied nog meer van dit soort 

plekken aanwezig kunnen zijn. Naar onze mening zijn dergelijke plekken onderzoeks-

waardig. 

16.22 Vindplaats 20

Aard en ouderdom
Vindplaats 20 bestaat uit een Romeins greppelsysteem in het noorden van het onder-

zoeksgebied. Ten noorden van werkput 5 lijkt sprake te zijn van een grootschalige en 

systematische verkaveling van het deklandschap. Ten zuiden van deze werkput zijn 

weliswaar ook greppels gevonden, maar het is onduidelijk of ze to hetzelfde systeem 

behoren.

In de zone van het greppelsysteem zijn nauwelijks andersoortige sporen aangetroffen 

die gelijktijdig zijn. Ook het aantal Romeinse vondsten is beperkt. Het lijkt hier dan ook 

om een extensief benut verkavelingsgebied te gaan

  

Omvang
Het verkavelde terreindeel ten noorden van werkput 5 heeft een omvang van grofweg 

200 bij 150 m. De maximale omvang, indien de greppels ten zuiden van put 5 worden 

meegerekend, bedraagt ca. 600 bij 800 m. De lage gaafheid reduceert de (omvang van 

de) vindplaats in feite tot de greppels die er deel van uitmaken (zie onder). In oppervlak 

gaat het bij het ‘zekere’ deel van de vindplaats (ten noorden van put 5) om ca. 1000 m² 

aan lijnelementen. Het zuidelijke ‘onzekere’ deel heeft een omvang van ca. 2000 m² 

aan lijnelementen. 

Gaafheid en conservering
Uitgaande van een extensief benut buitengebied zijn de kavelgreppels hoogstwaar-

schijnlijk enkele van de weinige - zo niet de enige- sporen van de vindplaats. Een 

belangrijk deel van de archeologische ‘neerslag’ van de vindplaats zal bovendien in de 

top van het deklandschap geaccumuleerd zijn. Aangezien de top van de dekafzettingen 

is verdwenen, zijn naar verwachting ook de meeste sporen en vondsten van de 

vindplaats aangetast of zelfs verdwenen. Op grond hiervan is de gaafheid van de 

vindplaats als laag te bestempelen. 
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Waardering
De vindplaats scoort op gaafheid 1 punt (laag) en op conservering 3 punten 

(standaard). Uitgaande van het totaal van 4 punten is de vindplaats op fysieke gronden 

in principe niet behoudenswaardig.

Op inhoudelijke gronden is de vindplaats echter wel behoudenswaardig. De verkave-

lingssporen zijn weliswaar niet zeldzaam, maar de relatie met de limes-zone maakt de 

inhoudelijke waarde toch hoog. De onderzoeksmogelijkheden naar de inrichting en het 

gebruik van het achterland van de limes-zone door de Romeinen geeft de vindplaats 

bovendien extra waarde. 

16.23 Vindplaats 21

Aard en ouderdom
In het noordwesten van het onderzoeksgebied zijn twee paalsporen onderin de 

verstoorde dekafzettingen aangetroffen. Elk paalspoor had op de bodem een bronzen 

munt uit ca. 161-180 n.Chr. (Marcus Aurelius). Het gaat om de resten van een verder 

volledig verstoord gebouw. Gezien de datering is een relatie met de limes-zone 

aannemelijk.

Omvang
Onzeker.

Gaafheid en conservering
De vindplaats is sterk verstoord: van de paalsporen was alleen de onderste 10 cm 

bewaard.  In de omgeving is het sporenniveau grotendeels verdwenen. 

Waardering
De vindplaats is niet behoudenswaardig. De vindplaats is bijna volledig verstoord, 

waardoor zowel de fysieke als inhoudelijke kwaliteit gering is.

16.24 Aanbevelingen met betrekking tot de vindplaatsen

Het proefsleuvenonderzoek in onderzoeksgebied Kerngebied heeft in totaal 21 

vindplaatsen opgeleverd. Deze vindplaatsen zijn getoetst op hun behoudenswaardig-

heid. Geconcludeerd is dat 14 vindplaatsen behoudenswaardig zijn, 6 vindplaatsen niet 

behoudenswaardig en 1 vindplaats in potentie behoudenswaardig. 

Aanbevolen wordt:

· de behoudenswaardige vindplaatsen in situ, of als dat niet mogelijk is ex situ, te 

behouden;

· de in potentie behoudenswaardige vindplaats nader te waarderen;

· de terreinen die niet onderzocht konden worden en die grenzen aan een behou-

denswaardige vindplaats eveneens te waarderen; 

· af te zien van een vervolgonderzoek op terreinen die geen archeologische waarden 

bevatten of enkel niet-behoudenswaardige vindplaatsen.



368	nieuw valkenburg



literatuur    369

Literatuur

Balen, K. van, B. van Bommel, R. van Hees, M. van Hunen, J. van Rhijn & M. van 

Rooden. 2003. Kalkboek. het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels 

in verleden en heden, (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zeist.

Bartels, M. 1999. Steden in scherven. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, 

Nijmegen en Tiel (1250-1900), Zwolle/Amersfoort.

Bazelmans, J. 1992-1998 [2000]. ‘Het laat-Romeins bewoningshiaat in het Nederlandse 

kustgebied en het voortbestaan van de Friezennaam’, Jaarverslagen van de Vereniging 

voor Terpenonderzoek 76-82, 14-75.

Bazelmans, J. , M. Dijkstra  & J. de Koning. 2002. Voorspel. Holland in het eerste 

millennium. In T. de Nijs & E. Beukers (eds.) Geschiedenis van Holland tot 1572, Deel I. 

Hilversum, 20-68. 

Beerenhout B. 2009. Ichthyo-archeologisch onderzoek aan visresten uit een restgeul van 

de oude Rijn die tussen 15000 en 500 BC verland is. Archaeo-Zoo Rapport.

Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer. 2001. Paleogeographic development of the 

Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Koninklijke Van Gorcum, Assen.

Berg, J.M. van den. 2005. Onderzoeksgebied Van Egmond, gemeente Valkenburg. 

archeologisch vooronderzoek. een bureau- en inventariserend veldonderzoek. 

RAAP-rapport 1176. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam

Bergström P.L. & L.H. van Wijngaarden-Bakker, 1983.De Metapodia als voorspellers van 

formaat en gewicht bij runderen. IVO- rapport B-206.

Beug, H.-J. 2004. Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende 

Gebiete, München.

Bloemers, J.H.F. 1978. Rijswijk (Z.H.), ‘De Bult. Eine Siedlung der Cananefaten (= 

Nederlandse Oudheden, 8). Amersfoort.

Bloemers, J.H.F. 1979. Rijswijk (Z.-H.) ‘De Bult’, een nederzetting van de Cananefaten (= 

Archeologische monumenten in Nederland, 7).  Amersfoort.

Broeke, P.W. van den. 1987a. De dateringsmiddelen voor de ijzertijd van Zuid-Nederland. 

In W.A.B. van der Sanden & P.W. van den Broeke (red.), Getekend zand. Tien jaar 

archeologisch onderzoek in Oss-Ussen (= Bijdragen tot de studie van het Brabantse 

Heem, 31). Waalre 23-43.

Bruin, J. de. 2006. Vergelijking met vindplaatsen binnen en aan de rand van de regio. In 

T.A. Goossens (red.). Schipluiden, ‘Harnaschpolder’. De inrichting en bewoning van het 

landschap in de Romeinse tijd (125-270 na Chr.) (= ADC ArcheoProjecten Rapport, 625). 

Amersfoort, 369-373.

Brunsting, H. 1937. Het grafveld onder Hees bij Nijmegen. Een bijdrage tot de kennis van 

Ulpia Noviomagus. Amsterdam (Archaeologisch-Historische Bijdragen IV).



370	 nieuw valkenburg

Brouwer, C. 2008. Rapport betreffende een verhardings- en bodemonderzoek Vliegkamp 

Valkenburg te Valkenburg. Kenmerk 08049923/COB/rap1. IDDS, Noordwijk.

Bult, E.J. & D.P. Hallewas. 1986. Graven bij Valkenburg. Het archeologisch onderzoek in 

1985. Delft.

Bult, E.J. & D.P.Hallewas (eds.). 1987. Graven bij Valkenburg, II. Het archeologisch 

onderzoek in 1986. Delft.

Bult, E.J. & D.P.Hallewas (eds.). 1990.  Graven bij Valkenburg, III. Het archeologisch 

onderzoek in 1987 en 1988. Delft.

Bult, E.J. , J. van Doesburg & D.P. Hallewas. 1990. De opgravingscampagne in de vroeg-

middeleeuwse nederzetting op de Woerd bij Valkenburg (Z.H.) in 1987 en 1988. In Bult, 

E.J.  & D.P. Hallewas (eds.), Graven bij Valkenburg III. Het archeologisch onderzoek in 

1987 en 1988, 147-166.

Bult, E.J., H. van Londen, H. Koot & J.A. Waasdorp. 2002. Archeologische 

Monumentenzorg in het AHR-project. Deel 1. Het voorbereidende werk. Archeologisch 

onderzoekskader van het AHR-project en Standaard Archeologische Inventarisatie van de 

Harnaschpolder. Gemeente Den Haag,  Den Haag (HOP6 ).

Clason, A.T. 1967. Animal and man in Holland’s past. Groningen.

Clercq W. De & Degryse P. 2008. Mineralogical characterization and first identification 

of the Low Lands Ware 1. An important Roman ceramic industry in the lower Rhine-

Meuse-Scheldt basin (ca. 60-300AD), The Netherlands, Belgium, Germany. Journal of 

Archaeological Science, 35, pp. 448-458.

Dierendonck, R.M. van, D.P. Hallewas & K.E. Waugh (redactie). 1993. The Valkenburg 

excavations 1985-1988. introduction and detail studies. Nederlandse Oudheden 15. 

Valkenburg project 1. ROB, Amersfoort

Dijkstra, M.F.P. 2011. Rondom de mondingen van Rijn en Maas. Zuid-Holland, in het 

bijzonder de Rijnstreek, tussen de 3e en 9e  eeuw. Amsterdam (PhD thesis University van 

Amsterdam).

Dijkstra, M.F.P. & H. van der Velde. In voorb. Houseplots, pots and pins. 

Transformations in the Rhine estuary during the Early Middle Ages, in Proceedings of 

the 60th Sachsensymposium 2009.

Dinter M. van. In voorb. Een landschapsreconstructie van het westelijk deel van de 

limes, Radboud Universiteit, Nijmegen.

Dragendorff, H., 1895, Terra sigillata, Bonner Jahrbücher 96-97, 18-155.

Driesch, A. von den & J. Boessneck. 1974. Kritische Anmerkun gen zur Wider risthöhen-

berechnung aus Längen massen vor-und früh ges chicht licher Tierkno chen. Säugetier-

kundliche Mitteilun gen 22, 325 - 348.

Erdtman, G., 1960. The Acetolysis Method, Svensk Botanisk Tidskrift 54, 561-564.



literatuur    371

Evelein, M.A. 1911. Opgravingen in het Klein Duin te Katwijk Binnen, OMROL 5, 69-75.

Geel, B. Van. 1976. A Palaeoecological Study of Holocene Peat Bog Sections, based on 

the Analysis of Pollen, Sporen and Macro- and Microscopic Remains of Fungi, Algae, 

Cormophytes and Animals. Thesis, Amsterdam.

Gehasse, E.F. 1997. Valkenburg . het botmateriaal uit de Markveld-Geul 1985-1988 

(Intern rapport IPP/AAC & ROB/RACM). Amsterdam & Amersfoort.

Giffen, A.E. van, 1948-1953 [1955]. De Romeinse castella in de dorpsheuvel te Valkenburg 

aan de Rijn (Z.H.), (Praetorium Agrippinae) II. De opgravingen in 1942-1943 en 1946-1950. 

Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek 33-37, 1-209.

Haalebos, J.K. 1977. Zwammerdam-Nigrum Pullum; ein Auxiliarkastell am niedergermani-

schen Limes, (Cingula, 3). Amsterdam.

Haalebos, J.K., P.F.J. Franzen e.a. 2000. Alphen aan den Rijn-Albaniana 1998-1999. 

Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het 

St.-Jorisplein, (Libelli Noviomagenses 6), Nijmegen.

Harcourt, R. A. 1974. The dog in prehistoric and early historic Britain. Journal of 

Archaeological Science 1,151-175.

Haslingshuis, E.J. & H. Janse. 2001. Bouwkundige termen, Leiden, 320.

Heeringen, R.M. van. 1985. Typologie, Zeitstellung un Verbreitung der in die 

Niederlande importierten vorgeschichtlichen Mahlsteine aus Tephrit, Archäologisches 

Korrespondenzblatt 15, 371-383.

Heeringen, R.M. Van.  1992. The Iron Age in the Western Netherlands, Amersfoort.

Hemminga, M. & T. Hamburg, 2006. Een Merovingische nederzetting op de oever van de 

Oude Rijn. Opgraving (DO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Oegstgeest – Rijnfront 

zuid 2004. Leiden (Archol Rapport 69).

Hemminga, M.,T. Hamburg, M.Dijkstra, C. Cavallo,S. Knippenberg, S.M.E. van Lith, C.C. 

Bakels & C. Vermeeren. 2008. Vroeg Middeleeuwse nederzettingssporen te Oegstgeest. 

Een Inventariserend Veldonderzoek en Opgraving langs de Oude Rijn. Leiden (Archol 

Rapport 102).

Hijma, M.P. e.a. 2009. From river valley to estuary. the evolution of the Rhine Mouth in 

the early to middle Holocene (western Netherlands, Rhine-Meuse delta. Netherlands 

Journal of Geosciences 88-1. Editoral office Netherlands Journal of Geosciences, Utrecht 

Hingh, A.E. de & W.K. Vos. 2005.  ‘Romeinen in Valkenburg (ZH), de opgravingsgeschiede-

nis en het archeologische onderzoek van praetorium agrippinae’. Hazenbergarcheologie, 

Leiden.

Hörter, F. 1994. Getreidereiben und Mühlsteine aus der Eifel, Mayen.

Hollestelle, J. 1976. De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560, Arnhem.



372	 nieuw valkenburg

Holwerda, J.H. 1912. Opgravingen in het Klein Duin te Katwijk-Binnen, OMROL 6, 

48-53.

Holwerda, J.H. 1914. Het grafveld van Rijnsburg, Leids Jaarboekje 11, 43-49.

Holwerda, J. H. 1923, Arentsburg. Een Romeinsch militair vlootstation bij Voorburg. 

Leiden.

Holwerda, J.H. & N.J. Krom. 1907. Opgravingen in het Klein-duin te Katwijk a. R. 

OMROL ,23-27.

Isedal, E.A.K. & H. Kars. 1990. Natuursteen uit IJzertijd-vindplaatsen in het 

Maasmondgebied (= Intern Rapport ROB), Amersfoort.

IJzereef, G.F., & J.F. van Regteren Altena. 1991. Nederzettingen uit de midden- 

en late Bronstijd bij Andijk en Bovenkarspel. In H. Fokkens & N. Roymans (eds.). 

Nederzettingen uit de Bronstijd en de Vroege IJzertijd in de Lage Landen, Amersfoort 

(NAR 13), 61-82.

Jansen, B. In voorbereiding. Onderzoeksgebied Ommedijksche Polder en Valkenburgse 

Meer, gemeenten Wassenaar en Katwijk. Archeologisch vooronderzoek. een bureau- 

en inventariserend veldonderzoek, RAAP archeologisch adviesbureau, Weesp 

(RAAP-rapport 1651).

Jansen, B., J. Mol & A. Tol. 2010. Boren en graven in de delta van de Oude Rijn; Een 

inventariserend veldonderzoek in plangebied Nieuw Valkenburg. ARCHOL, Leiden 

(Archol-rapport 130).

Jongste, P.F.B. 2009. Programma van Eisen Plangebied-Valkenburg te Katwijk. 

IVO-sleuven, versie 1.0 dd 21-06-2009 – definitief.

Jongste, P.F.B. 2011. Programma van Eisen. Plangebied-Valkenburg te Katwijk. AB, versie 

1.0 dd 06-05-2011 – definitief.

Jungerius, E. & L. Smits. 1988. Westerheem 37, 71-74.

Konert, M., 2002. Pollen Preparation Method, Amsterdam (Intern Rapport Vrije 

Universiteit).

Kruidhof, C.N. & B. Jansen, 2008. RijnGouwelijn West, gemeente Katwijk en Noordwijk. 

Archeologisch vooronderzoek. een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkenning 

en kartering. RAAP archeologisch adviesbureau, Weesp (RAAP-rapport 1484).

Lange, S. 1998. Houtspecialistisch onderzoek aan een kademuur en moerasbrug in de 

Leidsche Rijn, project Waterland (gemeente Utrecht), Utrecht.

Lange, S. 2009. Houtspecialistisch onderzoek, in. J. van der Kamp (red.), Werk aan 

de weg. LR 31 Zandweg. Archeologisch onderzoek aan een verspoelde sectie van de 

Limesweg, Utrecht. 



literatuur    373

Lange, S. 2010. Houtspecialistisch onderzoek an houtvondsten van de Romeinse 

havenstad Forum Hadriani, gemeente Voorburg, in. M. Driessen, et al. In 

voorbereiding. Opgraving Forum Hadriani, gemeente Voorburg, Amsterdam,(AAC-

Themata).

Lange, S. In J. van der Kamp. 2007. Vroege wacht. LR31 Zandweg. archeologisch 

onderzoek van twee eerste-eeuwse houten wachttorens in Leidsche Rijn. Utrecht.  

Lange, S. In J. van der Kamp et al. 2009. Werk aan de weg. LR 31 Zandweg. 

Archeologisch onderzoek aan een verspoelde sectie van de Limesweg. Utrecht. 

Lanting, J.N. & J. van der Plicht. 2001/2002. De 14C-chronologie van de Nederlandse 

pre- en protohistorie, IV. bronstijd en vroege ijzertijd, Palaeohistoria 43/44, 117-262. 

Lanting, J.N., & J. van der Plicht. 2005/2006. De 14C-chronologie van de Nederlandse 

pre- en protohistorie, V. midden- en late ijzertijd, Palaeohistoria 47/48, 241-427. 

Lauwerier, R.C.G.M. 1997. Laboratorium Protocol Archeozoölogie – ROB. Rijksdienst 

voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.

Leije, J. van der. 2012. Graven naar greppels. De opgraving van vindplaats 2 op het 

GHHR-terrein in plangebied Nieuw Valkenburg. Archol, Leiden (Archol Rapport 136).

Lenselink, G. 1990, Een aanzet tot reconstructie van het Romeinse landschap bij 

Valkenburg (Z.H.) met behulp van elektro-magnetische geleidbaarheidsmetingen. In. 

E.J. Bult & D.P. Hallewas (red.), Graven bij Valkenburg III. Het archeologisch onderzoek in 

1987 en 1988, Eburon, Delft, 37-44.

Lenselink, G. 1988. Valkenburg aan de Oude Rijn in de Romeinse tijd. 

Landschapsreconstructie gebaseerd op electro-magnetische geleidbaarheidsmetingen, 

bodemprofielen, opgravings-gegevens en allerhande kaartmateriaal, Wageningen 

(ongepubl. intern rapport Landbouw Universiteit Wageningen).

Linden, E. van der. 2009. Handgevormd aardewerk. In H. Siemons & JJ.J. Lanzing 

(red.), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld. Den Haag (= Haagse 

Oudheidkundige Publicaties, 11), Den Haag, 225-254.

Londen, H. van. 2006. Midden-Delfland. The Roman native landscape past and present, 

PhD dissertation Amsterdam.

Maltby, M. 1989. Urban-rural variations in the butchering of cattle in Romano-British 

Hampshire. In D. Serjeantson and T. Waldron (eds), Diet and crafts in towns. The 

evidence of animal remains from the Roman to the Post-Medieval periods. British 

Archaeology Reports vol. 199, Oxford.

Meulen, M. van der, F. de Lang, D. Maljers, W. Dubelaar & W. Westerhof. 2003. 

Grondstoffen en delfstoffen bij naam. Woordenboek van Nederlandse grondsoorten en 

gesteenten, en daarvan vervaardigde grondstoffen. Delft, (Publicatiereeks Grondstoffen 

2003/16).



374	 nieuw valkenburg

Mol, J & R. Lelivelt, 2008. Vliegkamp Valkenbrug, slibdepot. Inventariserend 

veldonderzoek door middel van boringen. Voorlopig verslag.

Molenaar, S. 2004, Onderzoeksgebieden ’t Duyfrak, Tjalmastrook en Voorschoterweg 

II, gemeente Valkenburg; een inventariserend archeologisch onderzoek.. RAAP 

archeologisch adviesbureau, Weesp (RAAP-rapport 1043).

Mulder, N. F. 1998. In het spoor van de Tweede Bergambachtleiding . archeologische 

begeleiding van de aanleg van de rivierwatertransportleiding Bergambacht-Wassenaar/

Katwĳk.  Rĳksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort (ROB 

rapportages archeologische monumentenzorg 2).

Mulder, de, e.a. 2003. De ondergrond van Nederland.

Nederlands Normalisatie-instituut. 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van 

onverharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.

Oelmann, F. 1914. Die Keramik des Kastells Niederbieber, Frankfurt am Main 

(Materialien zur römisch-germanischen Keramik 1).

Orsel, E.D. 2007. Rijswijkers in Leiden, Algemeen overzicht van bakstenen en 

metselwerk in Leiden en signalering van zestiende en zeventiende-eeuwse kenmerken. 

(Bodemonderzoek in Leiden 20), Leiden.

Oort, H.j. van, et.al. 2007. Onderzoeksgebied Valkenburg, waaronder voormalig 

Marinevliegkamp Valkenburg, gemeenten Katwijk en Wassenaar. Archeologisch 

bureauonderzoek en verwachtingskaart, Hazenberg Archeologie, Leiden (Hazenberg 

AMZ Publicaties 2007-13).

Parlevliet, D. 1992. De hof Valkenburg, Holland 24, 22-32.

Parlevliet, D. 1993. Historische atlas van Katwijk en Valkenburg 1620, Katwijk.

Parlevliet, D. 2001. De Rijnmonding verstopt. Holland 33 (pag. 1-16)

Ploegaert, P.H.J.I., W.K. van Zijverden & G. Sophie. 2005. Vliegkamp Valkenburg; 

een bureauonderzoek en risico-inventarisatie. ADC Archeoprojecten. Amersfoort 

(ADC-rapporten 505).

Portengen, J. 1991. Zicht op Oud Valkenburg (ZH). Van de Romeinse tot de Franse tijd. 

Delft.

Pruijssen, M. 2011. Nederzettingssporen uit de ijzertijd op de grens tussen Wassenaar 

en Valkenburg. Een inventariserend veldonderzoek in onderzoeksgebied Wassenaar-‘De 

Groene Buffer’. Archol, Leiden (Archol Rapport 151).

Pruisers, A.P. & De Gans. 1988. De bodem van Leidschendam. Gemeente Leidschendam, 

Leidschendam.

Pruisers, A.P. & H.H. Vos. 1982. Een Hollandse stad in Doorsnee. Leiden in de 

geologische geschiedenis van de Rijnmonding. Bodemonderzoek in Leiden 4. 

Jaarverslag 81, 69- 81.



literatuur    375

Pruissen C. van & E.A.K. Kars. 2008a. Natuursteen, in. E. Blom & W.K. Vos (red.), 

Woerden-Hoochwoert. De opgravingen 2002-2004 in het Romeinse castellum Laurium, de 

vicus en van het schip de ‘Woerden 7’ (=ADC Rapport, 910), Amersfoort, 209-219.

Pruissen C. van & E.A.K. Kars. 2008b. Natuursteen, in. L. van der Feijst, J. de Bruin & E. 

Blom (red.), De nederzetting te Naaldwijk II. Terug naar de sporen van Holwerda  (= ADC 

Monografie, 4). Amersfoort, 171-174.

Punt, W. (ed.). 1976. The Northwest European Pollen Flora I. Amsterdam.

Punt, W., & G.C.S. Clarke (eds.). 1980. The Northwest European Pollen Flora II. 

Amsterdam.

Punt, W., & G.C.S. Clarke (eds.). 1981. The Northwest European Pollen Flora III. 

Amsterdam.

Punt, W., & G.C.S. Clarke (eds.). 1984. The Northwest European Pollen Flora IV. 

Amsterdam.

Punt, W., S. Blackmore & G.C.S. Clarke (eds.). 1988. The Northwest European Pollen 

Flora V. Amsterdam.

Punt, W., & S. Blackmore (eds.). 1991. The Northwest European Pollen Flora VI. 

Amsterdam.

Punt, W., S. Blackmore & P.P. Hoen (eds.). 1995. The Northwest European Pollen Flora 

VII. Amsterdam.

Punt, W., S. Blackmore & P.P. Hoen (eds.). 2003. The Northwest European Pollen Flora 

VIII. Amsterdam.

Raemaekers, D. & R. van Heeringen. 2006. Prehistorische bewoning. Vlaardingen-

groep, Bronstijd en Ijzertijd. In W. de Jonge, J. Bazelmans & D. de Jager (red.). Forum 

Hadriani. Van Romeinse stad tot monument. Utrecht, 26-34.

Reigersman-van Lidt de Jeude, F. 2003. Aardewerk. In M.M. Sier (red.), Ellewoutsdijk in 

de Romeinse tijd (= ADC Rapport 200). Amersfoort, 80-94.

Rijn, P. van. 1990. Hout. In Bult. E. J. & D.P. Haalewas. Graven bij Valkenburg III. Het 

archeologische onderzoek in 1987 en 1988. Delft. 

Rijn, P. van. 2000. Hout. In J.K. Haalebos & P.F.J. Franzen (eds.). Alphen aan de Rijn – 

Albaniana 1998-1999. Nijmegen, 167-178.

Ritterling, E. 1913. Das Frührömische Lager bei Hofheim im Taunus, (Annalen des Vereins 

für nassauische Altertumskunde 40), Wiesbaden.

Schute, I.A. & Jansen, B. 2007. Gemeente Katwijk. een archeologische verwachtings- en 

beleidskaart. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam (RAAP-rapport 1340).

Silver L.A. 1969. The ageing of domestic animals. In D.Brothell & E.S.Higgs (eds.), 

Science in Archaeology, 2nd ed., Bristol, pp.283-302.



376	 nieuw valkenburg

Stockmarr, J. 1971. Tablets with Spores used in Absolute Pollen Analysis. Pollen et 

Spores 14(4), 615-621.

Stuart, P. 1977. Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en de omliggende 

grafvelden. Nijmegen (Beschrijving van de verzamelingen in het Rijksmuseum G. M. 

Kam te Nijmegen VI).

Vanvinckenroye, W. 1991. Gallo-Romeins aardewerk van Tongeren, Hasselt (Publicaties 

van het Provinciaal Gallo-Romeins museum, 44).

Velde, H.M. van der (ed.). 2008. Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. 

Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk. Amersfoort 

(ADC Monografie 5).

Velde, H.M. van der, E.A.K. Kars, C. Pruissen & E. van der Linden. 2008. Aardewerk en 

bouwmateriaal. In H.M. van der Velde (red.). Cananefaten en Friezen aan de monding 

van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk 

(1996-2006) (= ADC Monografie, 5). Amersfoort, 217-232.

Verhage M. 1982. Een archeologisch onderzoek naar de dierlijke resten uit de opgraving 

Valkenburg 1980. Intern Rapport IPP/AAC.

Vermeeren, C. 2011. Briefverslag houtonderzoek Nieuw Valkenburg deelgebied 2B. 

Zaandam (intern verslag CV-AVALB-2011).

Visser, R.M. In voorbereiding. Roman trees, woods and timbers. Dendrochronological 

and archaeological research on the Roman wood and timber economy in the Lower 

Rhine area, Amsterdam (Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam).

Vos, W. & J. Lanzing. 2000. Veldzicht. Rapportage archeologische monumentenzorg 65. 

ROB, Amersfoort.

Wimmers, W.H. 1986. Het Merovingische grafveld van Rijnsburg, Amsterdam 

(ongepubl. doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam).



literatuur    377

Figuren

Figuur 1.1 Plangebied Nieuw Valkenburg. 

Figuur 1.2 Plangebied Nieuw Valkenburg met de begrenzing en de onderzoeksgebie-

den Kerngebied, GHHR en Groene Buffer.

Figuur 1.3 Luchtfoto van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en omgeving 

vanuit het westen richting de bebouwde kom van Valkenburg.

Figuur 1.4 Luchtfoto van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg en omgeving 

vanuit het zuiden. Op de achtergrond de bebouwde kommen van Valkenburg en 

Katwijk.

Figuur 2.1 De explosieven-risicogebieden in plangebied Nieuw Valkenburg.

Figuur 2.2 Deelgebieden 1, 2A en 2B van het onderzoeksgebied Kerngebied.

Figuur 2.3 Benadering van een verdacht object door Heijmans/ECG.

Figuur 2.4 De onderzoekslocaties van deelgebied 2C met putnummers. 

Figuur 2.5 Terreindelen die niet toegankelijk waren voor onderzoek.

Figuur 2.6 Ligging van de drainagebuizen van het vliegveld.

Figuur 2.7 Met zand opgevulde dranaigesleuf. Op de bodem liggen bakstenen buizen 

van het vooroorlogse drainagesysteem.

Figuur 2.8 De winterse omstandigheden tijdens het veldwerk van december 2010.

Figuur 2.9 Werkputten van deelgebied 1. 

Figuur 2.10 Overzicht van de lange proefsleuven in deelgebied 1 vanuit de 

verkeerstoren.

Figuur 2.11 Werkputten van deelgebied 2A.

Figuur 2.12 Werkputten van deelgebied 2B.

Figuur 2.13 Aanleg van het vlak in werkput 302 (deelgebied 2B).

Figuur 3.1 Paleografische reconstructie van het Oude Rijn-estuarium (naar: Pruissens & 

De Gans 1988).

Figuur 3.2 Uitsnede van de AHN-kaart van plangebied en omgeving met overzicht van 

de bekende vindplaatsen (uit: Jansen, Mol & Tol 2010).

Figuur 3.3 Resultaten van het geo-archeologisch booronderzoek met geologische 

ondergrond (uit: Jansen, Mol en Tol 2010).

Figuur 3.4 Voorbeeld van een sterk vertaktgeulensysteem in een getijdenlandschap: 

het verdronken land van Saeftinge (bron: Google-earth).

Figuur 3.5 Profiel A-A’ aan de westkant van het plangebied. Voor ligging, zie figuur 3.3 

(uit: Jansen, Mol en Tol 2010). 

Figuur 4.1 Overzicht van de vindplaatsen uit de late prehistorie. 

Figuur 4.2 Overzicht van de vindplaatsen uit de Romeinse tijd.

Figuur 4.3 De limes-zone van Valkenburg met castellum en de verschillende delen van 

de vicus (Veldzicht, Marktveld en de Woerd).

Figuur 4.4 De opgraving Marktveld met de belangrijkste structuren, in het westen 

grenzend aan het voormalige vliegveld Valkenburg.

Figuur 4.5 Overzicht van de vindplaatsen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd.

Figuur 4.6 Historische kaart uit 1850 met ten zuidwesten van Valkenburg de 

Broekpolder, de Ruigelaanse en Veenzijdse Polder en de Ommedijkse Polder.

Figuur 5.1 Geologisch profiel door het Kerngebied. De inzetten tonen de ligging van 

het profiel dwars door respectievelijk het dek- en kwelderlandschap (inzet schaal 

1:15.000).

Figuur 5.2 Kerngebied met hoogteligging van de sub-/intergetijdenafzettingen en de 

aangetroffen organische resten.

Figuur 5.3a Kerngebied met morfologische kenmerken van het kwelder/

krekenlandschap. 
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Figuur 5.3b Kerngebied met morfologische kenmerken van het kwelder/

krekenlandschap. 

Figuur 5.4 Kerngebied met morfologie van het kwelder/krekenlandschap, de 

aanwezigheid van een (dubbelle) laklaag in de top van dit landschap en de 

monsterpunten van 14C-datering.

Figuur 5.5 Kerngebied met deklandschap en monsterpunten van 14C-dateringen.

Figuur 6.1 Detailprofiel door het krekenlandschap in het centrale deel van het 

Kerngebied.

Figuur 6.2 Detailprofiel door het dek- en krekenlandschap in het noordelijk deel van het 

Kerngebied.

Figuur 6.3 Drie detailprofielen door het dek- en krekenlandschap in het noordoostelijk 

deel van het Kerngebied.

Figuur 6.4 Kolomopname 6 in werkput 10. Onderin het profiel is de top van de kwelder-

afzettingen herkenbaar aan een veenlaag met twee donkerbruine sublagen.

Legenda: I. bouwvoor/verstoord, II. dekafzettingen, III. venige kwelderafzettingen, IV. 

kleiige kwelderafzettingen, V. humeuze estuariene afzettingen.

Figuur 6.5 Detailprofiel door de geul in het deklandschap aan de zuidwestkant van het 

Kerngebied.

Figuur 6.6 Kolomopname 1 in werkput 303. Profiel in de restgeul van het zuidwestelijke 

deklandschap. I. bouwvoor/verstoord, II. Gerijpte dekzafzettingen, III. 

vegetatieniveau, IV dekafzettingen, V. humeuze verlandingsafzettingen.

Figuur 7.1 Overzicht van de sites van het kwelderlandschap.

Figuur 7.2 Overzicht van de sites van het dek deklandschap.

Figuur 7.3 Overzicht van de vindplaatsen in het Kerngebied van plangebied Nieuw 

Valkenburg.

Figuur 7.4 Overzicht van de vindplaatsen in het kwelderlandschap.

Figuur 7.5 Overzicht van vindplaats 1 in het noorden van het kwelder/krekenlandschap 

met sites X10 – 17 en X24.

Figuur 7.6 Sporenoverzicht van site X13.

Figuur 7.7 Ploegkrassen van een eergetouw in werkput 324 van site X13.

Figuur 7.8 Sporenoverzicht van site X11.

Figuur 7.9 Sporenoverzicht van site X12. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur7.10 Sporen van een kringgreppel in werkput.

Figuur 7.11 Sporenoverzicht van site X14. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.12 Doorsnede van staakspoor 12 met houtresten in werkput 324.

Figuur 7.13 Sporenoverzicht van site X15. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.14 Sporenoverzicht van site X16. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.15 Doorsnede van paalsporen 36 en 37 met houtresten in werkput 10002.

Figuur 7.16 Sporenoverzicht van site X17 in werkput 4. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.17 Eergetouwkrassen in werkput 4. 

Figuur 7.18 Sporenoverzicht van site X24. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.19 Overzicht van vindplaats 2 in het midden van het kwelder/krekenlandschap 

met sites X1-9/18-19/25-26.

Figuur 7.20 Eergetouwkrassen in werkput 172 van site X1.

Figuur 7.21 Hoefindrukken op de flank van een kreek (site X1).

Figuur 7.22 Sporenoverzicht van site X4. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.23 Doorsnede van een paalkuil uit de dubbele palenrij in werkputten 174 en 

266 (site X4).

Figuur 7.24 Sporenoverzicht van site X5. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.25 Sporenoverzicht van site X6. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.26 Sporenoverzicht van site X7. Voor legenda, zie figuur 7.8.
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Figuur 7.27 Sporenoverzicht van site X8. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.28 Sporenoverzicht van site X9. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.29 Sporenoverzicht van site X18. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.30 Sporenoverzicht van site X19. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.31 Sporenoverzicht van site X25. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.32 Overzicht van vindplaats 3 in het zuiden van het kwelder/krekenlandschap 

met sites X22 en X23.

Figuur 7.33 Sporenoverzicht van site X22. Voor legenda, zie figuur 7.8. 

Figuur 7.34 Sporenoverzicht van site X23. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.35 Overzicht van vindplaatsen 18 en 19 in het oosten van het kwelder/

krekenlandschap.

Figuur 7.36 Sporenoverzicht van vindplaats 18. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.38 Sporenoverzicht met de oostelijke leemplek van vindplaats 19. Voor 

legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.39 Detail van de leemplek (spoor 21) in het zuidprofiel van werkput 13 

(vindplaats 19). De laag met brokken onverbrand leem ligt direct op de zwarte 

laklaag in de top van de kwelderkom.

Figuur 7.40 Westelijke dekgeul met vindplaatsen uit de ijzertijd-Romeinse tijd.

Figuur 7.41 Sporenoverzicht van vindplaats 4. Voor legenda, zie figuur 7.8.

Figuur 7.42 Sporenoverzicht van site Y3 en de locatie van de mogelijke tentharing uit de 

Romeinse tijd. Voor legenda, zie figuur 7.41.

Figuur 7.43 Sporenoverzicht van site Y4. Voor legenda, zie figuur 7.41

Figuur 7.44 Kolomopname van werkput 188 met een doorsnede van de mogelijke 

huisgreppel, spoor 1 (site Y4).

Figuur 7.45 Sporenoverzicht van site Y5. Voor legenda, zie figuur 7.41

Figuur 7.46 Sporenoverzicht van site Y6. Voor legenda, zie figuur 7.41

Figuur 7.47 Sporenoverzicht van site Y7. Voor legenda, zie figuur 7.41

Figuur 7.48 Wandgreppel van de huisplattegrond, gezien vanuit het zuiden (site Y7).

Figuur 7.49 Sporenoverzicht van site Y8. Voor legenda, zie figuur 7.41.

Figuur 7.50 Sporenoverzicht van site Y9. Voor legenda, zie figuur 7.41.

Figuur 7.51 Sporenoverzicht van site Y11. Voor legenda, zie figuur 7.41.

Figuur 7.52 Overzicht van zuidelijke vindplaats 6 aan de oostzijde van de dekgeul met 

sites Y1 en Y2.

Figuur 7.53 Sporenoverzicht van site Y1. 

Figuur 7.54 Sporenoverzicht van site Y2. Voor legenda, zie figuur 7.53.

Figuur 7.55 Doorsnede van greppelspoor 12 in werkput 162 (vindplaats 10).

Figuur 7.56 Doorsnede van greppelspoor 2 in werkput 182 (vindplaats 10).

Figuur 7.57 Oostelijk deklandschap met vindplaatsen uit de Romeinse tijd.

Figuur 7.58 Overzicht van vindplaats 7 en 8 met aan de oostzijde de burgerlijke 

nederzettingen Veldzicht, Marktveld en Woerd, het castellum van Valkenburg en 

verschillende Romeinse wegtracés.

Figuur 7.59 Sporenoverzicht van site W1 met resten van een plaggenwal die 

vermoedelijk als dam en als fundering van een wegdek heeft gediend.

Figuur 7.60 Lengtedoorsnede door het wallichaam. Op de foto is de westelijke rij 

(binnen)palen te zien met daartussen de aangekraste plaggen.  

Figuur 7.61 Dwarsdoorsnede door de oostzijde van het wallichaam. Rechts een schuin 

gestelde buitenpaal die aan de onderzijde wordt gestut door een korte, verticale 

paal. Links een paal van de oostelijke palenrij met nog verder links (naast de jalon) 

een extra binnenpaal.

Figuur 7.62 Sporenoverzicht van site W2.
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Figuur 7.63 Sporenoverzicht van site W3; in het rood: de vondstrijke greppel met 

spitsvormige doorsnede uit de Romeinse tijd. Voor legenda, zie figuur 7.62.

Figuur 7.64 Noordwestelijk profiel van werkput 24 met doorsnede van een greppel 

(spoor 18).

Figuur 7.65 Zuidoostprofiel van werkput 10074 met sptisvormige greppel (spoor 10).

Figuur 7.66 Sporenoverzicht van site W4. Voor legenda, zie figuur 7.62. 

Figuur 7.67 Doorsneden van greppelsporen 2, 3 en 5 in werkput 10027 (site W4).

Figuur 7.68 Sporenoverzicht van sites W3, W5 en W9. Voor legenda, zie figuur 7.62.

Figuur 7.69 Sporenoverzicht van sites W6 en W7; in rood: spitsgracht W6. Voor legenda, 

zie figuur 7.62.

Figuur 7.70 Doorsnede van de spitsgracht in werkput 10013 (spoor 11).

Figuur 7.71 Doorsnede van de gracht in het noordwestprofiel van werkput 10098 (spoor 

1), hier met een afgeplatte bodem en onderin de vulling enkele humeuze plaggen. 

Aan de westzijde is de gracht doorsneden door greppelspoor 2.

Figuur 7.72 Sporenoverzicht sporen van site W7. Voor legenda, zie figuur 7.62.

Figuur 7.73 Coupe van paalspoor 10012.002 met op de bodem twee planken en blok 

hout.

Figuur 7.74 Uitgeprepareerde poer van paalspoor 10012.003. Aan de onderzijde zijn 

twee van de drie spiezen zichtbaar.
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Inleiding 
 
Recent militair archeologisch erfgoed, is dat belangrijk?  
 
Met uitzondering van de periode tussen 1815 en 1940 en de periode na 1945 is het tegenwoordige 
Nederland met enig regelmaat toneel geweest van grotere en kleinere oorlogshandelingen. Als we 
afzien van het prehistorisch tijdvak (dat zeker niet geweldloos was maar waaruit geen geschreven 
bronnen bestaan, laat staan gevechtsverslagen of dat we überhaupt al een beeld hebben of er toen al 
sprake was van een militaire organisatie) zijn er oorlogen en gevechten  overgeleverd uit de Romeinse 
tijd, de Vroege en Late Middeleeuwen, en vooral uit de 16de en 17de eeuw. In de 18de en vooral de 
19de eeuw bleef het land grotendeels gespaard voor oorlog, om er daarna nog eenmaal, in 1940-45, 
ernstig onder te lijden. Ook in de perioden dat er geen feitelijke strijd werd geleverd, bereidde men 
zich daar wel op voor. De vele verdedigingswerken op diverse plekken uit verschillende tijden 
getuigen hiervan.    
 
Behoudens geschreven bronnen, afbeeldingen, bewaard gebleven wapens, uniformen en 

uitrustingsstukken en defensieve werken is er nog een categorie sporen van vroegere strijd: de 
archeologische resten. Uit al de genoemde perioden zijn wapens, delen van militaire uitrusting, 
aardwerken en andere sporen in de bodem bewaard gebleven. Sommige hebben weinig te maken met 
eigenlijke gevechtshandelingen, zoals uniformknopen en kogels van Napoleontische troepen die bij 
Zeist zijn opgegraven; andere zijn bewaard gebleven in een niet-militaire context, zoals in het veen 
geofferde zwaarden uit de IJzertijd of Romeinse helmen. In bijzondere gevallen zijn het stille getuigen 
van historisch bekende gevechtshandelingen: loden slingerkogels van het beleg van het Romeinse fort 
bij Velsen of musketkogels van de gevechten rond Castricum in 1799 en tenslotte de talloze wapens 
en onderdelen die bij de strijd op het land in 1940 en 1944-1945 in de bodem zijn achtergebleven. 
Tenslotte zijn er de vele onroerende militaire monumenten die een archeologisch karakter hebben: 
resten van Romeinse forten, begraven fundamenten van kastelen, schansen en grachten uit de 
Tachtigjarige Oorlog die al lang uit het landschap zijn verdwenen maar archeologisch kunnen worden 
getraceerd.  
 
Een deel van deze vondsten is in archeologische kringen bekend en zelfs vermaard, andere leiden een 
verborgen bestaan in depots of bij particuliere verzamelaars. De jongst gedateerde vondsten worden 
door de meeste archeologen tot voor kort niet als archeologisch relevant beschouwd. Inderdaad kan 
men stellen dat voor onze kennis van de Tweede Wereldoorlog geen bodemvondsten nodig zijn: de 
bronnen, afbeeldingen en behouden gebleven materialen zijn overvloedig genoeg, een roestige helm 
of bajonet draagt daar weinig toe bij. Of toch?  
 
Er zijn verschillende redenen waarom er meer aandacht besteed zou kunnen worden aan 
archeologische militaire sporen of militaria.  
Ten eerste bieden deze voorwerpen zeker een verbreding van de kennis voor de jongere periodes. 
Ooggetuigen doen verslag van hun ervaringen, maar dit verslag is vaak gekleurd door het beperkte 
blikveld dat men als ooggetuige heeft. Een soldaat in een loopgraaf in de zogenaamde stoplijn op de 
Grebbeberg bijvoorbeeld had geen idee wat er om hem heen gebeurde, laat staan dat hij een 
compleet overzicht had van het gehele gevechtsveld. Daarnaast kunnen door traumatische en 
verwarrende ervaringen beelden door elkaar gaan lopen van voor, tijdens en na bepaalde 
gevechtsacties. Zij die wel een overzicht hadden, zoals commandanten van grotere eenheden, lagen 
verder van het front weg, zodat ze geen directe voeling hadden met de frontlijn. Hun verslagen zullen 
sterk gekleurd zijn door dit gebrek aan details en bovendien last hebben van de nodige propaganda. 
Door systematisch en consistent te graven op een specifieke plaats wordt informatie verkregen over 
wat zich op die plaats heeft afgespeeld, zeker wanneer beide strijdende partijen worden onderzocht. 
Het belang van archeologische militaria gaat voor deze perioden dus een stap verder dan de relicten 
an sich. Zij leveren objectief inzicht in de context van een militaire gebeurtenis. Dat inzicht is van 
belang om een door ofwel propaganda ofwel het persoonlijk-narratieve gekleurd verhaal met 
objectieve feiten te kunnen staven. Recentelijk is in het gebied rond Ieper een onderzoek door het 
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Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, waar de Universiteit van Gent nauw bij betrokken is, 
uitgevoerd waarbij deze benaderingswijze voor archeologische militaria is gehanteerd. De eerste 
resultaten tonen dat een dergelijke aanpak vruchten afwerpt. In Nederland ontbreken nog concrete 
voorbeelden van een dergelijke benadering. Een eerste inventarisatie laat echter wel al de 
mogelijkheden zien, voor zowel recente als verder terug in de tijd liggende periodes1. 
 
Ten tweede leveren archeologische militaria voor de oudere perioden absoluut een bijdrage aan de 
kennis van de krijgskunst. Soms zijn het zelfs de primaire informatiebronnen, zoals het eerder 
genoemde voorbeeld van het beleg van fort Velsen 1 in het jaar 28. Voor de latere perioden spelen 
motieven van meer emotionele aard een rol. Bodemvondsten kunnen een verder anonieme plek 
(mede) tot lieu de mémoire maken, voor enkelen of voor velen. Bekend is het door de schrijver-
kunstenaar Armando aangemunte begrip `schuldig landschap‟ – beter is het wellicht om de neutraler 
term `bewogen landschap‟ te gebruiken, maar hoe dan ook: de Grebbeberg of de omgeving van 
Arnhem zouden een beroep moeten doen op de emotie van iedere bezoeker, en dat zou zelfs kunnen 
gelden voor terreinen waar veel langer geleden mensen angsten hebben uitgestaan en bedwongen. 
Ter plaatse gevonden objecten zijn door hun tastbaarheid en herkenbaarheid in staat om op kleinere 
schaal die brug tussen vroegere actie en tegenwoordige contemplatie te slaan. 

 
Ten derde spreekt de archeologische oerhandeling – het vinden van iets dat verborgen en vergeten is 
geweest sinds het voor het laatst door een onbekende beroerd is – zeer sterk tot de verbeelding. Een 
in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg opgestelde puntgave Spitfire is fraai, instructief en 
roept emoties op; de ontdekking en opgraving van een het wrak van vergelijkbaar toestel in de klei 
van een Hollandse polder is van een andere orde van grootte, óók als het geheel verpulverd is, óók 
als de sensationeel-macabere attractie van de aanwezigheid van de stoffelijke resten van de piloot 
ontbreekt. Het museale object heeft een verhaal te vertellen, maar van het archeologische object 
(mits enigszins herkenbaar en aansprekend) wordt méér vermoed, namelijk dat het `echt gebruikt‟ is. 
Mits goed gepresenteerd kan het archeologische object daarom een indringend verhaal vertellen over 
het verleden, zelfs een extra dimensie toevoegen en zo bijdragen tot het vergroten van historische 
kennis en historisch besef. Zeker in een tijd waarin persoonlijke ervaringen aan de ongewone en 
dramatische toestand die oorlog is voor de meeste Nederlanders zeldzamer worden en de 
Nederlandse krijgsmacht anderzijds steeds vaker en intensiever betrokken wordt bij 
oorlogshandelingen elders, is zulk besef nuttig en nodig voor de hele maatschappij waarvan die 
krijgsmacht een onderdeel is. 
 
Voorts is het in de archeologie een gegeven dat het kunnen vertellen van een verhaal sterk 
afhankelijk is van de kennis van diegene die de sporen en vondsten op tafel krijgt om te analyseren. 
Voor de een zal een zak met ijzeren brokken niet meer dan dat zijn, terwijl een ander de 
mogelijkheden wel inziet en kan benutten. 
 
Valkenburg Z.H. 
 
Direct ten zuidwesten van het dorp Valkenburg (Z.H.) ligt sinds 1939 een voor militaire luchtvaart 
ingericht terrein. Aanvankelijk voor wat toen nog de Luchtvaartafdeeling heette en onderdeel was van 
de Landmacht werd het na de oorlog steeds meer een basis voor de Marine Luchtvaartdienst (MLD). 
Met het afstoten van dit vliegveld in 2005 is er een plan voor herinrichting met o.a. woningbouw 
opgesteld. In Nederland dient er voorafgaande aan grondverzet een inzicht te zijn in de 
archeologische waarden van een plangebied opdat er een onderbouwde en gedegen inzet kan 
plaatsvinden om eventuele archeologische waarden (in situ) te behouden dan wel te documenteren. 
De Monumentenwet 1988 hanteert de regel dat potentiële archeologische waarden een ouderdom 
kunnen hebben van 50 jaar en ouder. Dat houdt in dat in principe alle resten in de bodem die dateren 
van voor 1960 van belang kunnen worden geacht. 
 

                                                
1 Bosman & Van Ginkel 2006. 
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Dit is de basis waarop er ook aan de sporen van de militaire activiteiten in de bodem van Vliegveld 
Valkenburg aandacht dient te worden besteed. Het doel van dit document is een onderbouwing te 
geven aan het kaartbeeld waarop de verwachting op het aantreffen van militaire resten in de bodem 
staat aangegeven. Deze militaire resten groeperen zich in verschillende periodes2: 
 

a. tot mei 1940, vliegpark in opbouw 
b. mei 1940, strijdperk 
c. 1940-1945, Duits Flugplatz 
d. vliegbasis van de MLD 

 
Deze periodes zullen als aparte lagen op de kaart worden aangebracht. 
 

 
Zelfs op 25 februari 2010 is de locatie van het vliegveld nog immer geheim! (bron: Google Earth)  

                                                
2 Waarbij de hoeveelheid beschikbare bronnen sterk verschilt tussen bijvoorbeeld de strijd in de meidagen van 
1940 en de na-oorlogse jaren. 
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Een vliegpark in aanbouw 
 
Nederland kent sinds 1913 militaire luchtvaart. Het belangrijkste centrum daarvan was het vliegpark 
Soesterberg. Vanwege de toenemende internationale spanning wordt halverwege de jaren 30 van de 
20e eeuw gezocht naar vier locaties voor nieuwe vliegbasis, die meer beschermd binnen de Nieuwe 
Hollandse waterlinie liggen, ofwel de vesting Holland. Uit bezuinigingsoverwegingen wordt na juli 1938 
nog gezocht naar slechts 3 locaties. De eerste was een eenvoudige oplossing door een overname en 
herinrichting van een bestaand burgerterrein Nerhoven bij Gilze-Rijen. Daarna werd een in 1937 
aangeschaft terrein bij Bergen de eerste locatie voor nieuwe aanleg. Het kwam gereed aan het eind 
van 1939. De laatste plek had de meeste voeten in de aarde vanwege de eisen die er aan werden 
gesteld: in de nabijheid van Den Haag en dan liefst in het duingebied. De keuze valt uiteindelijk, na 
een gunstig bodemonderzoek, op een locatie nabij het dorp Valkenburg. Een terrein dat tot dan een 
gebruik voor veeteelt en tuinbouw kent. In maart 1939 geeft minister van Defensie Van Dijk opdracht 
tot het aankopen van gronden3. Waar dat op deze wijze niet lukt komt het in bezit van de staat door 
onteigening. Het 120 ha grote terrein wordt dan aangelegd en gaat bekend worden onder de naam 
vliegpark Katwijk, en dat terwijl 100 ha daarvan op Valkenburgs grondgebied ligt! Na een protest bij 

minster van Defensie J.J.C. van Dijk door de burgemeester van Valkenburg krijgt de laatste zijn zin en 
wordt de naam op gepaste wijze gewijzigd. Aan de andere kant was de minister minder scheutig in 
zijn uitgaven. Na een eerste begroting van iets meer dan 3,5 mln., werd al snel besloten dat slechts 
2,5 mln. ter beschikking zou zijn. Hoe die besparing precies moest worden bereikt, werd door de 
minister slechts ten dele aangegeven. Er mochten geen grote hangaars komen van het standaardtype, 
maar slechts loodsen die net groot genoeg waren voor toestellen van het type Fokker C-V, Fokker C-X 
en Koolhoven FK-51, zoals in gebruik bij het 2e Luchtvaartregiment, dat volgens de vredesdislocatie 
daar deels zou worden geplaatst.  
 
Het vliegveld zou naast operationele basis ook plaats bieden aan delen van het Luchtvaartbedrijf, 
waar het onderhoud van de militaire vliegtuigen uitgevoerd werd. Het was een organisatie die niet 
onder de militaire commandant van de LVA viel, maar rechtstreeks onder de Minister van Defensie. 
Het plan was dat ten noorden van het vliegveld een montagehal van 105 x 40 m en een 
magazijnruimte van 120 x 105 m zou verrijzen. Zo ver is het niet gekomen. Wel zijn er in de haast van 
de oorlogsdruk begin 1940 delen vanuit Soesterberg overgeplaatst naar Valkenburg en tijdelijk in de 
in opbouw zijnde hangaars aldaar geplaatst.  
 
De aanleg begint in het voorjaar van 1939. Uit het grondmechanisch bodemonderzoek was gebleken 
dat een 1,20 m dikke kleiige toplaag op een gemengde zand/kleilaag ligt. Dit zou inhouden dat deze 
te ondoorlatend en niet voldoende doorlucht zou zijn. Een bodem die in eerste instantie zonder 
maatregelen te slap zou zijn voor het landen en opstijgen van vliegtuigen. De maatregelen behelzen 
het aanpassen van het bestaande slotensysteem aan het nieuwe plangebied, zoals dempen 
ongewenste strekken en graven van sleuven voor de ontwatering. Verder is een vermenging voorzien 
van de bovenlaag met duinzand en het aanleggen op 1,80 m diepte van een drainage systeem. Om 
de 200 m liggen de vijf hoofdleidingen. Hierop sluit een grote serie van minder diep ingegraven 
secundaire leidingen aan. Het werk aan dit leidingsysteem begint in de zuidoosthoek. De leidingen 
bestaan uit ineen gepaste aardewerk buisjes, zoals die in de omgeving ook gebruikt worden in de 
tuinbouw. Het systeem zal uiteindelijk uitmonden op de om het vliegpark nieuw aangelegde ringsloot. 
Hier wordt een gemaal aan gebouwd dat het peil in de ringsloot op dezelfde hoogte dient te houden. 
Het met schoppen en kruiwagens handmatig uitvoeren van het grondwerk gebeurt in het kader van 
een werkverschaffingsproject voor werkelozen uit de regio. 
 

                                                
3 De Bruin e.a., z.j., 69. 



  

 

510 Militaire Archeologie te Valkenburg ZH  Past2Present 7 

 
Luchtfoto tijdens de aanleg in mei 1939 met ringsloot, hoofdleidingen en sleufjes voor de buizen (bron: Van Alphen 2007)  

 
In augustus 1939 treedt een nieuw kabinet aan, waarin A.Q.H. Dijxhoorn zitting gaat nemen als 
nieuwe minster van Defensie. Deze ongeduldige, eigenzinnige militair eist dat de werkzaamheden 
versneld worden om zo snel mogelijk het voor vliegtuigen gereed te hebben. Mogelijk is hij ongerust 
geworden door de Duitse inval in Polen begin september 1939. Aan de andere kant is de 
eigenzinnigheid van de man ook een bekend gegeven, wat o.a. heeft geleid tot conflicten met de 
feitelijke hoogste gezagsdrager wat betreft militaire aangelegenheden, opperbevelhebber der land- en 
zeemacht generaal I.H. Reynders4. In het geval van Valkenburg bleek het opjagen geen enkel nut te 
hebben. Het ingezaaide gras bleek in het voorjaar van 1940 nog niet stevig genoeg om een relatief 
licht vliegtuig als een Fokker C-V te kunnen dragen. De landing verliep vlotjes, maar na stilstand zakte 
het toestel tot aan de assen in de bodem. 
 

                                                
4 Brongers 2007. 
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De grasmat voldeed dus nog net. Ook de vijf geplande hangaars waren nog niet klaar. Of de planning 
van de bouw en oplevering ooit gehaald zouden zijn, zal nooit bekend worden. De deadline was 
gesteld op 1 juli 19405. Iets wat de Duitsers niet wisten toen Fall Gelb in werking trad… 
 

 
De Duitse aanval op West Nederland 10-17 mei 1940 onderdeel van Fall Gelb (van Hilten 1947) 

                                                
5 Van Alphen e.a. 2007. 
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Mei 1940 
 
Op de vroege ochtend van 10 mei 1940 werden de grenzen van Nederland allereerst door vliegtuigen 
overschreden. Dit waren bommenwerpers gevolgd door transporttoestellen met parachutisten en 
luchtlandingeenheden. Om de schijn op te wekken dat de Duitse toestellen niet Nederland maar 
Engeland aan zouden vallen werd over Nederland heen gevlogen, maar boven de Noordzee gekeerd. 
Vanuit het westen werd de aanval ingezet. Het vliegpark Valkenburg hoorde bij de eerste serie van 
doelen: het in handen krijgen van de vliegvelden rondom Den Haag, alle toegangswegen af te 
grendelen en om vervolgens met de gelande Duitse troepen de aanval in te zetten op het 
regeringscentrum, en deze uit te schakelen door gevangenname van H.M. de Koningin en haar 
ministers.  
 
Het plan was dat bij Valkenburg, wat in de Duitse bevelen aangeduid was als Landeplatz I, zo‟n 3313 
man van de 22e Luftlande Infanteriedivision zouden landen. Deze divisie beschikte tijdens deze 
operatie over 430 transporttoestellen, 242 jachtvliegtuigen en 186 bommenwerpers aangevuld met 
extra materiaal. In totaal waren er dus ruim duizend vliegtuigen bij de operatie betrokken. 

 
De aanval op Nederland was een onderdeel van Fall Gelb, de invasie door Duitsland van Nederland, 
België, Luxemburg en Frankrijk in mei en juni 1940. De noordelijke aanvalslijn door Nederland had 
o.a. de bedoeling om de Britse en Franse troepen die in Noord-Frankrijk in stelling lagen naar het 
Noorden te lokken en die door de stoot via de Ardennen te kunnen omsingelen. Die tactische zet 
lukte, maar de Duitse inzet in Nederland nam veel meer tijd en kostte meer verliezen dan waar van te 
voren rekening mee was gehouden. De strijd bij Valkenburg is synoniem met dit gegeven. 
 

 
Duitse Fallschirmjäger springen bij het vliegveld af (bron: Van Rijn z.j.) 

 
De eerste Duitse bommenwerpers verschijnen ca. 04.00 uur6 boven het vliegveld. De uitgeworpen 
bommen doen de Nederlandse verdedigers een veilige plaats opzoeken. De bewaking van Valkenburg 
bestond op dat moment uit twee compagnieën infanterie, de 1e en de 3e, versterkt met een sectie 
zware mitrailleurs van het IIIe bataljon 4e Regiment Infanterie7. in totaal zo‟n 450 man. De rest van 
het bataljon was ingekwartierd in Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn. 

                                                
6 03.45 uur volgens het gevechtsverslag van C-III-4 RI.  
7  1-III-4 RI, 3-III-4 RI en MC-III-4 RI 
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De Nederlandse posities met M20 Lewis lichte mitrailleur opgestelde troepen (geel nr 1 t/m 12), de opstellingen van de zware 
mitrailleurs (rood I en II), de locatie van de reserve (groen) en de wacht bij de toegangswegen (blauw) rondom het vliegveld 

Valkenburg op 10 mei 1940 ten 04.00 uur (naar Molenaar 1970) 

 
Van tevoren werd het gevaar onderkend van de tegenover elkaar liggende eigen troepen, echter de 
effectieve dracht van de in de posities 1 t/m 12 opgestelde M20 Lewis lichte mitrailleurs en geweren 
of karabijnen was ca. 500 m. Met een breedte van het vliegpark van zo‟n 1000m zou dit geen bezwaar 
moeten zijn. Anders was dit voor de opgestelde zware mitrailleurs die met hun vuur zo opgesteld 
stonden dat ze het voorterrein voor de loodsen en barakken konden bestrijken. Die hangaars waren 
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nog in aanbouw en stonden in de steigers. De dracht van deze wapens, zou wel een gevaarlijke 
situatie opleveren bij de tegenoverliggende eigen troepen. Het algemene bevel aan de troep was: 
standhouden. Opmerkelijk is dat dit bevel al op 20 april 1940 door de commandant van 4 RI, 
luitenant-kolonel H.D. Buurman aan de commandant van III-4 RI, majoor J. Mallinckrodt, is 
opgedragen. Heel specifiek is hij in het benoemen van het potentiële gevaar: aanvallende en/of 
landende vliegtuigen en neerdalende parachutisten op of in de onmiddellijke omgeving van het 
vliegveld.  
Conform dit bevel waren de 12 opstellingen zo ingericht dat per stuk twee Lewis M20‟s aanwezig 
waren waardoor het mogelijk was om naar twee kanten vuur af te geven, dus zowel het vliegveld als 
daarbuiten konden bestrijken. De opstellingen waren niet meer dan ondiep gegraven kuilen, dit 
vanwege de nog immer hoge grondwater van het slechts ten dele gedraineerde veld. 
 

 
M20 Lewis lichte mitrailleur met schutter en helper in de aanslag 

 
In de opstellingen I en II waren de Schwarzlose zware mitrailleurs onder commando van adjudant-
onderofficier de Jong. De bronnen geven een verschillend aantal stukken aan. Zo zouden in I (aan de 
noordzijde) slechts één en in II (aan de noordwestzijde van het veld) twee stukken staan opgesteld. 
In ieder geval heeft er in elk één gestaan, de verwarring komt mogelijk doordat er tekeningen van de 
opstelling van de troepen rondom Valkenburg in omloop zijn waarin in II twee symbolen ingetekend 
staan (zie onder plattegrond Pen Gun).  
 
De mannen op het vliegveld waren al de gehele nacht van 9 op 10 mei 1940 paraat omdat vanuit het 

Oosten verontrustende berichten waren gekomen over troepenbeweging aan de andere kant van de 
grens. Toch kwam de aanval rond 03.45 uur voor velen als een verrassing.  
De Duitse bommen slaan op twee punten in: twee stuks op en ter hoogte van de gebouwen 2 en 38. 
Deze hangaars dienden voor legering en opslag van wapens en munitie. Ten noorden naast 3 stond 
de reserve opgesteld, die terstond vluchtte naar de kleiputten iets verder naar het noorden. Juist dat 

                                                
8 In het gevechtsverslag van 3-III-4 RI zijn de bommen vooral op gebouw 2 gevallen (daar overigens A2 
genoemd). 
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is de plaats waar de tweede serie van drie bommen insloeg9. Mogelijk hebben de piloten de 
dekkingzoekende soldaten gezien en daarop gemikt. De kleiputten waren bedoeld om als stelling te 
worden bezet door de reserve. Een deel van hen zou na de inslagen naar de zware mitrailleur post II 
gevlucht zijn. De schok van de bombardementen soms nog niet te boven, werden de opstellingen 
langs de rand van het vliegveld weer ingenomen. Deze zone lag overigens onder mitrailleurvuur 
vanuit overvliegende jachtvliegtuigen.  
Ooggetuige Jac. Van de Zwart, uit Valkenburg, geeft een iets ander beeld. Hij ziet even na 04.00 uur  
drie Duitse bommenwerpers uit de richting Rotterdam komen. De voorste loste vanaf 200 m hoogte in 
schuine richting over en tegen de loodsen drie bommen. Daarna kwam een tweede bommenwerper, 
die twee bommen liet vallen, iets verder dan de eerste. De laatste liet ook drie bommen vallen, nog 
iets verder van de loodsen in de richting Katwijk10. Hoogstwaarschijnlijk bedoelt hij hier de kleiputten. 
 

  
 

Links: de locatie van de eerste (oranje) en tweede (geel) serie Duitse bommen, tevens aanduiding van het niet gedraineerde  

deel van het vliegpark (naar Pen Gun 3 januari 1946); Rechts: de locatie van de eerste serie bommen volgens Van de Zwart, 
tevens is hier het verschil van de zware mitrailleuropstelling II in twee afzonderlijke stellingen opmerkelijk.  

 
Velen zullen zich niet gerealiseerd hebben dat de volgende schok niet lang op zich liet wachten. 
Tussen 04.30 en 04.5011 sprong immers de eerste groep Duitse parachutisten van de 6e compagnie, 
2e bataljon, 2. Fallschirmjägerregiment al af ter hoogte van de zuidoosthoek van het vliegveld. Kort 
daarop volgde een tweede golf ten noordoosten van het vliegveld. De landingsterreinen van de Duitse 
parachutisten staan in rood weergegeven op de onderstaande kaart. Ze werden door de Nederlandse 
verdedigers op een vuurdoop onthaald, waarbij er een duidelijk gemis was aan luchtdoelartillerie. De 

                                                
9 Aantal bommen van 1e en 2e serie ontleend aan gevechtsverslag maj. J. Mallinckrodt, C-III-4 RI.  
10 Oorschot: Afweer op Vliegveld Valkenburg; 4.15 uur rapporteerde kapt Van Zuilen, C-3-III-4 RI het 
bombardement. 
11 Nierstrasz 1954: “4.30 en 4.45”; Molenaar 1970, 545: “omstreeks 4.50”; Amersfoort & Kamphuis 2005, 192: 
“omstreeks 04.30 uur”.  



  

 

510 Militaire Archeologie te Valkenburg ZH  Past2Present 13 

Duitsers antwoorden met hun in grotere getale aanwezige automatische wapens, mortieren en 
handgranaten. Ze werden vanuit de lucht bijgestaan door laagvliegende Heinkel He-111 
bommenwerpers die de Nederlanders beschoten met mitrailleurvuur van de boordwapens. Een laag 
rondvliegende He 111 werd met geweervuur beschoten door de 2e sectie van 2-III-4 RI. Ze raakten 
hem en crashte vervolgens op het vliegveld. De Nederlandse antwoord stokte echter door gebrek aan 
geweermunitie. Vooral de reserve had hier last van. 

  

Links: De situatie op en rondom het vliegveld Valkenburg op 10 mei 1940 ten 04.30 uur (bron: Amersfoort & Kamphuis 1990) 
Rechts: Uit Ju-52 springende Duitse Fallschirmjäger mei 1940 (collectie Bosman) 

Vanaf deze landingsterreinen verspreidden de Duitsers zich in verschillende richtingen. Een compagnie 
had de taak het vliegveld in te nemen, hetgeen terstond gebeurde, ondanks dat ze vanuit de 
Nederlandse mitrailleurstellingen onder vuur zijn genomen12. De anderen stootten door richting 

Valkenburg, Katwijk aan den Rijn, Katwijk aan Zee en Wassenaar. Ook strategische posities werden 
ingenomen zoals het kruispunt en de brug bij Haagsche Schouw. De operatie verliep tot dat moment 
geheel volgens plan. Ook de landing van meer dan 50 Junkers Ju 52/3m transportvliegtuigen met 
eenheden van het 47. Infanterieregiment 13lukt, waarna deze luchtlandingstroepen zonder grote 
problemen konden uitstijgen en hun gevechtsposities innemen, o.a. in de nauwelijks voorbereide 
stellingen van de Nederlanders. Het waren inderhaast in de grond gegraven gaten, zonder 
overspanning en camouflage. Nierstrasz merkt in een noot luchtigjes op: “De nodige fondsen voor de 
aanschaffing van materialen voor bovendekkingen, maskering en hindernissen waren nog niet 
beschikbaar gesteld”.14 Hoe het er dan uitgezien zou moeten hebben is onder verbeeldt aan de hand 
van een stelling op Waalhaven. 
 

                                                
12 Gevechtsverslag C-III-4 RI. 
13 Er landen ook enkele toestellen met eenheden van 6./IR 65 en 8./IR 65 die eigenlijk voor Ypenburg bedoeld 
waren. 
14 Nierstrasz 1954, 51, noot 1. 
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Links: Duitse Fallschirmjäger in een Nederlandse voorbereide loopgraaf met bovendekking bij Waalhaven (bron: Bosman 2006); 

Rechts: Twee Nederlandse gesneuvelden bij een open veldversterking (collectie Bosman) 

 
 
Verder waren er in het noordelijk deel van het vliegpark nog een serie schuilgaten gegraven. Dit 
waren de kleiputten. Hier waren de mannen van de reserve vooral naar toe gevlucht. Het geringe 
vuur dat is uitgebracht is vooral een teken dat er vooral de neiging is geweest tot zich schuil te 
houden. Althans dat is de conclusie door de historici Amersfoort en Kamphuis. Hun uitspraken zijn 
echter vaker even controversieel, zoals recent weer is gebleken bij het verschijnen van de ervaringen 
van Jagtenberg (2010). Zij baseren hun uitspraak mogelijk op Nierstrasz die als aanwijzing voor het 
verminderde vuur van Nederlandse kant aanhaalt dat slechts één Junkers Ju 52 in brand is geschoten 
door één van de zware mitrailleurs en dat de rest van de toestellen onbeschadigd is gebleven. Dit in 
tegenstelling tot vliegveld Ypenburg.  
Kapitein C. van Zuilen noemt echter in zijn gevechtsverslag een andere redenen waarom de Duitsers 
er in slaagden de stellingen vanuit het ZO richting het NW op te rollen15. Ze kregen zeker (morele) 
ondersteuning van de rondcirkelende vliegtuigen. Maar ook de Lewis M20 mitrailleurs raakten 
oververhit en daarmee onklaar. Zij hadden munitie voldoende (24 x 12 trommels), in tegenstelling tot 
de reserve die slechts 60 patronen (dus één bloktas vol) per man hadden.  
Nog een andere reden kan liggen in hetgeen res. sergeant Van Vliet (MC-III-4 RI) in een interview 
met de auteur vertelde16. Hij was de commandant van één van de Schwarzlose mitrailleurs in 

opstelling II. Op het moment dat ze wilden vuren bleek de mitrailleur te weigeren. Het was volgens 
hem een instructiemodel dat achterstallig onderhoud had gekend. Hij probeerde het weer werkend te 
krijgen, maar toen dat eindelijk gelukt was, kwam hij er achter dat hij nog maar alleen in de opstelling 
stond. Zijn bemanning was elders een veilig heenkomen gaan zoeken. Na nog even met het apparaat 
geschoten te hebben, was hij door gebrek aan helpers en het toenemende vijandelijke vuur ook 
genoodzaakt de opstelling te verlaten. Hij heeft hier voorafgaande wel de afsluiter uit het wapen 
gehaald dat hij de rest van de meidagen in zijn broekzak hield. Hij is zonder verder iemand 

(manschappen noch officieren) tegen te komen teruggetrokken op Leiden. Daar heeft hij zich op de 
Morschpoortkazerne weer gemeld om aan de verdere strijd deel te nemen. Hij is toen ingezet bij het 
daar aanwezige Depot Bataljon (instructie eenheid) en uiteindelijk opnieuw in de richting van 
Valkenburg opgerukt om de Duitse parachutisten uit te schakelen dan wel te verdrijven. 
 

                                                
15 Gevechtsverslag C-3-III-4 RI, 10 mei 1940. 
16 Gespreksverslag in collectie Bosman d.d. 1995. 
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Schwarzlose mitrailleur in het Handboek Soldaat 1935 (collectie Bosman); idem op Valkenburg (bron Harff & Harff 2005) 

 

   
Dienstplichtig sergeant J.G. van Vliet, van MC-III-4 RI in zijn buiten model uitgaanstenue met kepi (collectie Bosman) 

 
De totale sterkte van de Duitsers is op dat moment zo‟n 850 man. Dit aantal zal echter dan niet meer 
kunnen aangroeien aangezien de Duitsers er dan achter komen dat het vliegveld nog niet gereed is. 
Door de slappe bodem en de zwakke grasmat zakken de zware vliegtuigen tot de assen in de bodem. 
Ze zijn niet meer in staat op te stijgen om versterkingen te halen, bovendien blokkeren ze 
landingsmogelijkheden van andere toestellen. 26 toestellen landden daarom op het strand tussen 
Katwijk en Scheveningen. Hiervan stegen er weer zes op. Dus ondanks dat de Duitsers rond 06.00 uur 

heer en meester zijn op het vliegveld Valkenburg, is de strategische waarde daarvan nihil. 
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De rand van het vliegveld werd van twee kanten met hevig geweer-, mitrailleur- en licht 
infanterievuur beschoten. Uit de gelande Ju-52‟s werden motoren met zijspan uitgeladen, waarvan er 
één vrijwel direct werd uitgeschakeld. De inmiddels steeds meer gehavende Ju-52‟s vormden een 
beschermende haag voor de troepen daarbinnen. Er werden o.a. mortieren opgesteld en het vuur op 
de Nederlanders geïntensiveerd. Overigens lagen in en naast veel toestellen gedode Duitsers.  
 
Al om 07.00 uur voerde een Fokker C-V van Ruigenhoek een verkenning boven Valkenburg uit. 
Anderhalf uur later bombardeerden vijf Fokker C-V‟s het vliegveld17. Twintig bommen van 25 kilo 
werden afgeworpen18. Twintig minuten later waren de oude Fokkers behouden teruggekeerd op 
Ruigenhoek via de HuBoBé tactiek19, waarbij alleen bij het doel hoogte gewonnen wordt, en voor de 
rest zo laag mogelijk gevlogen wordt om uit het zicht van eventuele aanvallende veel snellere 
jachtvliegtuigen te blijven. De bommen zijn tussen de gelande Ju 52‟s gevallen, enkele staan daarna 
in brand. 

 
Fokker C-V nr 631 gevlogen door Van Schaik en Van Marcelis Hartsinck (bron: Molenaar 1970) 

 
Om 10.07 uur startten twee Fokker C-V's, de 621 en 631, gevlogen door res. sergeant-vlieger G. van 
Schaik en res. kapitein-waarnemer C.G.R. van Marcelis Hartsinck, commandant (631) en res. 
sergeant-vlieger F. Fopma en 1e luitenant-waarnemer H.T. de Raaf (621) vanaf vliegpark Ruigenhoek 
om van Valkenburg luchtopnames te maken20.  
 

 
Kaft van het verslag van ervaringsdeskundige 2e-luitenant vlieger S.J. Postma (collectie Bosman) 

                                                
17 Het betreft de vliegtuigen met No 631, 622, 619, 605 en 621; Molenaar 1970, 408. 
18 Gevechtsverslag C-III-4 RI; Molenaar 1970, 408. 
19 Huisje-Boompje-Beestje; zie Postma 1945, Broekmeijer 1945. 
20 Molenaar 1970, 408-409. 
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Luchtfoto van Valkenburg op 10 mei 1940, genomen in westelijke richting (bron: Schoenmaker & Postma 1985) 

 
Om 10.36 uur landen beide vliegtuigen en waarnemer De Raaf had o.a. bovenstaande foto vanaf  400 
m hoogte gemaakt. Het toont het noordelijk deel van het veld met daarop de 57 gestrande Junkers 
transporttoestellen die kriskras op het veld staan. Opvallend zijn linksboven de zwarte rookpluimen 
van de brandende Ju-52‟s. De witte vlekken op het veld en in de weilanden zijn achtergelaten 
parachutes.  
De resultaten van deze verkenning werden gebruikt door drie Fokker C-X‟s om het vliegveld ca. 11.20 
uur te bestoken met 21 mijnbommen van elk 50 kilo diagonaal over het terrein21. Het betreft de 
toestellen met No 713, 714 en 175, gevlogen door respectievelijk: 1e luitenant-vlieger (tevens 
escadrille commandant) R. Hofstede en res. 2e luitenant-waarnemer R.B. Lewis; res. 2e luitenant-
vlieger P. Kool en res. 2e luitenant-waarnemer G.H. Salomé; res. 2e luitenant-vlieger K. Verhorst en 
res. 2e luitenant-waarnemer H.J. Vermeulen  Ze waren afkomstig van vliegveld Bergen (NH), waar ze 
na een half uur weer terug waren. Het aantal door deze aanvallen beschadigde en vernietigde Junkers 
Ju-52/3M toestellen is niet te geven. 
 

 
2e luitenant-waarnemer G.H. Salomé (bron: Schuurman 2001) 

                                                
21 Molenaar 1970, 287-290; Op de terugweg nemen de 713 en 714 vijf op het strand gelande Ju 52’s onder 
mitrailleurvuur, waardoor er mogelijk twee van in brand vlogen  
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Links: één van de drie Fokker C-X toestellen die Valkenburg op 10 mei 1940 bombarderen (bron: Gréciet 2005);  

Rechts: 50 kg bommen (bron: Schuurman 2001) 

 
Res. 2e luitenant-waarnemer R.B. Lewis (in Fokker C-X, No. 713), beschrijft zelf wat hij ziet: 
 
“Het vliegveld bleek vol te staan met Duitse vliegtuigen, die echter niet ordelijk in groepen waren 
opgesteld, doch kriskras verspreid over het gehele veld stonden. Het had geen zin bepaalde doelen te 
selecteren en ik besloot daarom de bommen in serie over het veld af te werpen. Voor het richten 
gebruikte ik een bommenrichtkijker waarmede wij reeds vaak hadden geoefend. Er stond in het 
geheel geen wind, hetgeen het richten vergemakkelijkte, omdat geen correctie behoefde te worden 
toegepast. Zoals afgesproken wierpen de volgvliegtuigen hun bommen af zodra ze mijn bommen 
zagen vallen. Vervolgens zette Lt. Hofstede een dalende bocht in, langs het vliegveld, om het resultaat 
te observeren. Het bleek dat alle afgeworpen bommen op het veld terecht kwamen, tussen de 
geparkeerde vliegtuigen."  
 

  
Links: Res. 2e luitenant-waarnemer R.B. Lewis (bron: Schuurman 2001); Rechts: vlieger en waarnemerwing (collectie Bosman) 
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De Fokker C-X No. 713 vliegt over een weggezakte Ju 52 bij de observatieronde op Valkenburg op 10 mei 1940 (bron: internet) 

 

 
Brokstukken van diverse Ju 52 op het oppervlak voor de hangaar op Valkenburg mei 1940 (bron: Harff & Harff 2005) 
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Links: opstelling van het Nederlandse Leger van Rotterdam tot IJmuiden 9 mei 1940 (bron: van Hilten 1947); rechts: majoor 

Mallinckrodt (bron Harff & Harff 2005) 

 
De Nederlandse legerleiding krijgt in de loop van de dagen pas een beeld van de situatie. Gebrekkige 
verbindingen en onzekerheid over het aantal gelande Duitsers en over mogelijke nieuwe landingen 
zijn daar debet aan. Uit neergehaalde Duitse vliegtuigen worden belangrijke documenten 
gerecupereerd die luitenant-generaal Van Andel, commandant Vesting Holland, en generaal-majoor 
N.T. Carstens, commandant Ie Legerkorps, de situatie iets helder maken. Carstens krijgt op basis 
hiervan het bevel de vliegvelden terug te veroveren. Hij geeft bevelen uit, o.a. aan kolonel L.H. Kraak 
om met zijn IIIe Divisie het vliegveld Valkenburg te veroveren. Er was duidelijk enige coördinatie 
nodig aangezien lokale commandanten in veel gevallen eigenmachtig aan het optreden waren, wat 
logischer wijze met wisselend succes gebeurde. Bij meer controle zou een gerichter inzet gepleegd 
kunnen worden. 
 
Een deel van de Nederlandse soldaten werd door de Duitse para‟s gevangen genomen en over de 
Broekweg meegenomen richting het dorp Valkenburg. Majoor J. Mallinckrodt, C-III-4 RI, was 
inmiddels naar de bij Katwijk geconcentreerde eigen troepen (2-III-4 RI en MC-4 RI) gesneld. Hij 
maande hen ondersteuning te verlenen aan de nog in gevecht zijnde troepen. Richting het vliegveld 
kwamen steeds meer onder vuur te liggen vanuit de lucht en verspreide Duitse troepen op het land. 
Overste Buurman, C-4 RI,werd in Noordwijk gewekt door het gevechtsrumoer. Hij besloot direct 
poolshoogte te gaan nemen en ontdekte dat het vliegveld aangevallen werd en dat de Duitsers het 
probeerden te omsingelen toen hij met de auto naar Katwijk aan den Rijn reed. Hij beval dat de aan 
de rand van Katwijk aan Zee verzamelde artillerie (2 RA) om 08.30 uur het vliegveld onder vuur zou 
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nemen. Diverse Duitse vliegtuigen werden in brand geschoten, anderen beschadigd. Ongetwijfeld zijn 
hierbij doden en gewonden gevallen onder de Duitse troepen die zich nog tussen de vliegtuigen 
bevonden. Als tegenmaatregel hebben Duitse vliegtuigen meerdere malen de artillerie bestookt. 
Ongeveer om 12.00 uur werd de artillerie batterij plotseling overrompeld door een patrouille Duitse 
militairen. Er waren toen al zo'n 300 granaten afgevuurd op het vliegkamp. 
 
Een volgende golf Duitse Junker Ju 52‟s die rond 9.15 zouden landen op het vliegveld, zagen de 
piloten dat er geen plaats was. Ze waren in alle vroegte opgestegen vanaf het vliegveld Werl, bij 
Dortmund en waren nu genoodzaakt uit te wijken naar het strand tussen Katwijk en Scheveningen. 
Hier zijn er vervolgens 18 geland. Eén Junkers werd neergeschoten bij Maaldrift, de overige 20 stuks 
keerden terug naar Werl. 
 

  
Links: Luitenant-kolonel H.D. Buurman (bron Harff & Harff 2005); Rechts diens kepi (collectie Bosman) 

 
Buurman ging II-4 RI tegemoet en kwam ze ter hoogte van de Krom tegen. Hier gaf hij aan de 
Bataljonscommandant de laatste inlichtingen door. Het bleek namelijk dat de Duitsers al doorgestoten 
waren tot in het dorp Valkenburg. Dit betekende dat de Duitsers nu zeer dichtbij het kanaal waren, 
wat voor problemen kon zorgen omdat de Nederlandse troepen dan de overkant van het kanaal niet 
meer konden bereiken. II-4 RI werd daarom opgedragen zo snel mogelijk naar het kanaal op te 
rukken en dit over te steken. Om de haverklap waren er Duitse luchtaanvallen waarvan veel schade 
werd ondervonden. I-4 RI was nog steeds aan de kust in Noordwijk, maar zou ook in beweging 
komen en aan het einde van de middag mee helpen om het vliegveld weer  in te nemen. 
 
 

  
Duitse Fallschirmjägers met MG34 mitrailleur, Moerdijkbrug mei 1940 (collectie Bosman); MG 34 op statief (bron internet)  

 
 

3-II-4 RI was rond 14.30 uur opgetrokken tot aan de ingang van Valkenburg. Zij moesten echter 

terug trekken door hevig mitrailleurvuur van Duitse zijde. Vanwege het gebrek aan dekking en het 
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vallen van de avond namen ze stellingen in bij de korenmolen. Langs de Valkenburgerweg was er 
destijds nauwelijks bebouwing anders dan de kalkzandsteenfabriek en enkele huizen bij de molen. 
Verder was het vooral een open terrein waar bewegingen direct opgemerkt en vuur zouden 
aantrekken.  
 
Inmiddels was I-4 RI afgemarcheerd naar Katwijk aan Zee, en gingen ter hoogte van paal 88 het duin 
in. Een deel moest de uitgang van Katwijk aan den Rijn afsluiten, de rest moest hulp bieden aan de 2-
III-4 RI. Maar tijdens de mars door het duin richting de 3-II-4 RI, stuitten ze op vijandelijke 
patrouilles aan hun rechterhand. Deze Duitse militairen kwamen uit de 15 vliegtuigen die bij de 
Wassenaarse Slag geland waren. 
 
Uiteindelijk lukte I-4 RI het rond 14.00 uur toch om de 2-III-4 RI te bereiken, en konden vanaf dan 
gezamenlijk de Duitsers van het vliegveld verdrijven. Majoor Mallinckrodt, C-III-4 RI ging direct tot de 
aanval over. Hierbij vielen 14 nog onbeschadigde Junker Ju-52‟s in Nederlandse handen. Om 14.00 
uur kon III-4 RI oprukken tot op het vliegveld. Bij het gevecht werd over en weer intensief geschoten 
o.a. met zware mitrailleurs. Ten zuiden van Katwijk zijn dan in het duingebied stukken 
artilleriegeschut van III-2 RA in stelling gebracht en die openen het vuur op de Duitsers. Het gehele 

vliegveld wordt bestreken. De Duitsers trokken zich toen allemaal terug naar het dorp Valkenburg. 
 
 
Dan zien de Duitsers in dat het fout gaat. Om 18.30 rapporteerden ze aan hun opperbevel dat de 
luchtlandingen op de vliegvelden Katwijk, Kijkduin en Ypenburg mislukt waren, maar dat ze wel het 
dorp Valkenburg veroverd hadden. Rond deze tijd verscheen er plotseling een Brits vliegtuig van de 
RAF. Vol vreugde werd dit vliegtuig begroet, maar omdat de piloot dacht dat het vliegveld nog steeds 
bezet was, gooide hij een bom. Er raakte gelukkig niemand gewond. Om herhaling te voorkomen 
werd de Nederlandse vlag gehesen om kenbaar te maken dat het vliegveld wederom in Nederlandse 
handen was. De Nederlandse troepen werden nu rondom het vliegveld, in plaats van er midden op, 
opgesteld. Op het open veld werd de kwetsbaarheid te hoog geacht. Bovendien was er de dreiging 
van een Duits bombardement. Het geheel werd nog versterkt met een batterij van III-2 RA en een 
batterij van II-6 RA. Zij hadden de opdracht gekregen te vuren op eventueel aanvliegende vliegtuigen 
en neerdalende parachutisten. 
 
De Nederlandse inzet is er elders ook terdege. Rond 08.00 uur was het belangrijke knooppunt bij de 
brug De Haagsche Schouw door een Nederlandse verrassingsaanval heroverd. De opleidingseenheid 
van het IIe Depot Infanterie had die dag aan de andere kant van Valkenburg gevochten. Met steun 
van deze versterking die vanuit Leiden was opgemarcheerd werden de Duitsers tot achter de 
Wassenaarse Wetering teruggedrongen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezicht vanuit dorp Valkenburg in westelijke richting op de brandhaarden op het vliegveld 
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Rond 18.00 uur was het vliegveld weer heroverd op de Duitsers, die zich voornamelijk in de richting 
van het dorp Valkenburg hadden teruggetrokken. Er werd een grote hoeveelheid wapentuig 
buitgemaakt. De Nederlanders troffen er een enorme ravage aan op het vliegveld. Bij de hangars lag 
overal puin. Aan de rand van het vliegveld ter hoogte van de hangaars staan ook 5 of 6 houten 
schuurtjes die niet geheel onbeschadigd bleven. 
Er waren in totaal zo‟n 30 totaal uitgebrande Junkers Ju-52 en nog eens 14 onbeschadigde 
exemplaren. Die werden zoveel mogelijk onklaar gemaakt. Een mooi detail daarbij is de volgende 
passage: 
 
“Kapot maken of heel laten? Het is een moeilijk dilemma, waarin ik verkeer. Blijft het veld door ons 
behouden of…? Maar men heeft er toch verscheidene stuk geschoten. De bedoeling is dus: onklaar 
maken! Maar hoe? Met een geweer in de hand kruip ik het eerste vliegtuig binnen en ga met de kolf 
op het dashboard beuken. Ziezo, deze kan voorlopig niet weg. Een paar weken later spreek ik iemand 
van Koolhoven, die mij uitlegt dat dit niet afdoende is. Nu heb ik op de SROI en op de 
wintercursussen veel geleerd, maar nooit zo iets praktisch als „Hoe verniel ik een vliegtuig!‟ “. 22 

 

 
Nederlands mouwembleem voor een onderofficier scherpschutter zware mitrailleur (collectie Bosman) 

 
Res. 1e Luitenant J. van Kessel (sectie-commandant binnen 2-III-4 RI) meldt: “Per ongeluk gooit een 
vliegtuig van de RAF een aantal vliegtuigbommen in de buurt van de hangars waar eerder de Duitsers 
hun bommen hadden afgeworpen”.   
 
Mallinckrodt krijgt van een Duitse arts het verzoek de gewonden z.s.m. te evacueren aangezien er de 
volgende ochtend een Duits bombardement op het vliegveld zou volgen23. In hoeverre dit een poging 
tot vertraging was, is niet duidelijk. Wel besluit C-III-4 RI daarop van het vliegveld terug te trekken 
richting de Wassenaarscheweg en zich daar voor de nacht in te graven. Hij dacht dat zijn verzwakte 
bataljon alleen maar meer onnodig gevaar zou lopen indien hij op het veld bleef.  
 
Een reeks van tegenaanvallen resulteren in dat aan het einde van de 10e mei alle nog beschikbare 
Duitse militairen zich hebben verschanst in het centrum van het dorp Valkenburg en de zone tussen 
de Achterweg, Voorschoterweg en de Wassenaarsewetering. Andere Duitsers zijn de andere kant op 
gegaan en verschansen zich in het duingebied van de Wassenaarsche Slag. In de zones in en rond 
Valkenburg dorp bevinden zich ook burgers, die angstige dagen en uren doormaken. Ook zijn er in het 
centrum van Valkenburg een groep Nederlandse krijgsgevangenen. Alle zouden op de vroege morgen 
van de 11e mei worden getrakteerd op een hagel aan granaten verschoten door de Nederlandse 
artillerie. Het aantal doden en gewonden nam daarmee gestaag toe. Ook andere ongemakken 
ontstonden, als gebrek aan bruikbaar sanitair en schoon water. Bovendien raakte de munitie van de 
Duitsers langzaam op. Voldoende reden om de moraal te schaden. 
 
Op de 11e Mei kwam I-9 RI aan. De Regimentscommandant van 4 RI besloot het bataljon samen met 
II-4 RI te laten oprukken en wederom een aanval uit te voeren op het dorp Valkenburg. De aanval 

                                                
22 SROI = School Reserve Officieren Infanterie. 
23 Gevechtsverslag C-III-4 RI, 10 mei 1940. 
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van 3-II-4 RI van de dag ervoor was immers mislukt in verband met hevig mitrailleurvuur van Duitse 
zijde. Om 09.30 uur liet Buurman de artillerie het vuur op Valkenburg openen wat veel schade 
aanrichtte binnen het dorp. Zelfs de kerk en de school werden hierbij niet gespaard. Een 
munitiewagen die dichtbij de kerk stond werd geraakt door het Nederlandse artillerievuur, wat een 
extra serie explosies veroorzaakte. 
 
II-4 RI viel Valkenburg aan, al ging de opmars langzaam. Bij het raadhuis aangekomen moesten ze 
zich plots terugtrekken, omdat er granaten vielen. Die werden door de eigen artillerie afgeschoten, en 
wel door een van I-6 RA bij Poelgeest. De aanval door een gebrek aan communicatie. 
Er werd die dag een tweede aanval op Valkenburg uitgevoerd door I-9 RI, die wel met ondersteuning 
in plaats van tegenwerking door de artillerie werd uitgevoerd. Uiteindelijk wisten twee compagnieën 
de kerk te bereiken. Maar kwamen niet verder door hevig Duits mitrailleurvuur van diverse kanten. Zij 
moesten zich een stuk terug trekken. 
 

 
Nederlandse krijgsgevangenen in dorp Valkenburg (collectie Bosman) 

 
Vanuit Katwijk wordt er door de Nederlandse infanterie opgerukt naar Valkenburg. Echter het kwam 
niet verder dan het verder versterken van het beleg zonder het dorp in handen te krijgen. De artillerie 
bleef het dorp beschieten, waarbij vooral veel schade werd aangericht, ook door secundaire explosies 
zoals de voltreffer op een Duitse munitiewagen tot gevolg had.  
 
 
Op de 12e Mei, Eerste Pinksterdag, besloot Buurman, C-4 RI, om de aanval op Valkenburg voort te 
zetten. Hierbij zouden twee bataljons ingezet worden, namelijk I-9 RI en II-9 RI. Ook zij kregen 
artilleriesteun, met name de 7Veld kanonnen van II-6 RA. Er kwam daarmee dekking over het 
vliegveld en de Broekweg, de weg van het vliegveld naar het dorp. Net toen de aanval begon te 
vorderen ontving Buurman een telefoontje van de Divisie Commandant. Hem werd het volgende 
gemeld: “op bevel van de generaal, geen grote aanvallen meer, de troep moet rusten. Grote 
aanvallen alleen met machtiging van de generaal.” 
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Nederlandse soldaten delven graven voor hun kameraden naast de kerkruïne in dorp Valkenburg (collectie Bosman) 

 
Omdat er op basis van bovengenoemd bevel van de Divisiecommandant vanaf de 12e mei alleen nog 
maar grote aanvallen gedaan mochten worden met machtiging van de generaal, werden er op 13 mei 
alleen enkele kleinere aanvallen uitgevoerd. De Duitsers kregen hun bevoorrading. Er daalden 's 

morgens parachutes met munitie neer. Deze munitie werd echter grondig bewaakt door de 
Nederlandse troepen, opdat de Duitsers er geen profijt van zouden hebben. Het gevaar was in de 
buurt. Er was namelijk waargenomen dat er personen bewogen tussen deze drop-zone en een 
nabijgelegen boerderij. Majoor F.A.J. Alofs, C-10 Dep.Bat., maakte melding dat hij vanuit deze 
boerderij beschoten werd. III-2 RA beantwoorde dit bericht prompt met een artilleriesalvo op deze 
boerderij, ondanks dat er rode kruisen op aangebracht waren. De Duitsers dachten hiermee wellicht 
bescherming te kunnen afdwingen. Het 10e Depotbataljon had aan de andere kant ook last van 

friendly fire , en wel van 9 Bt. 6 Veld, dat bij Rijnsburg in stelling lag. Dezelfde artillerie-eenheid die de 
boerderij kapotschoot, kreeg tevens de opdracht de Albertushoeve in brand te schieten, omdat het 
mogelijk was dat zich hier de vijand ophield. 
Er vonden ook verschillende Duitse beschietingen vanuit de kerk te Valkenburg plaats. Dit werd 
beantwoord met gericht artillerievuur op de kerk. Gevolg was dat er van de kerk weinig overbleef. 
Rond 11.00 uur kreeg III-2 RA het bevel af te marcheren naar Delft. II-6 RA volgde, maar liet één 
batterij achter, dat voor verdere inzet beschikbaar bleef. 
De Duitse Commandant legde aan de Nederlanders voor om gevangenen te ruilen. Hier gingen de 
Nederlanders niet op in. Het was dus pas op maandag 13 mei dat het lukte om onderhandelingen te 
openen en de burgers een veilige aftocht te geven. Dat gaat echter pas van start op de ochtend van 
de volgende dag. Om 07.30 uur zet de stoet burgers zich in beweging in de richting van Katwijk aan 
den Rijn. Later die dag geeft Nederland zich over, zonder dat het dorp Valkenburg definitief 
ingenomen kon worden. Het dorp ligt grotendeels in puin. Symbolisch daarvoor blijft lang het beeld 
van het neerhalen van de kerktoren vanwege acuut instortingsgevaar. 
 
Vanuit het dorp Valkenburg werd om een wapenstilstand van drie uur gevraagd, zodat gewonden, 
vrouwen, kinderen en bejaarden geëvacueerd konden worden. Ook wilden de burgers hun doden 
begraven. Uiteindelijk werd hier een uur voor vrijgegeven. Mannen tussen de 16 en 60 jaar moesten 
echter in Valkenburg blijven. De vluchtelingen werden door gelaten naar Katwijk aan Zee, om hier 
buiten het directe gevaar te wachten tot het oorlogsgeweld over was. 
 
Om 13.15 uur werd het Nederlandse opperbevel door de Duitsers een ultimatum gesteld om zich over 
te geven. Dit moest voor 16.20 uur gebeuren, anders zouden de Duitsers Rotterdam, gevolgd door 
nog een serie van steden bombarderen. Om 13.30 uur voerden de Duitsers hun afgrijselijke  plan al 
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uit, nog lang voordat de termijn van het ultimatum verstreken was. Rotterdam werd gebombardeerd, 
waarbij rond de 900 doden vielen en meer dan 25.000 woningen verloren gingen. De rookwolken 
waren tot in Valkenburg en Katwijk te zien. 
 
De Duitsers trokken met ongeveer 2 bataljons aan manschappen ten strijde tijdens de overval op 
Flugplatz Katwijk. Hiervan zijn zo'n 1092 man uitgeschakeld (gesneuveld, gewond of krijgsgevangen 
gemaakt). Op het moment van de capitulatie waren de Duitsers te Valkenburg alleen nog bezig te 
overleven, een overwinning zat er niet in. Ze waren nog maar met 60 inzetbare militairen, de rest was 
gewond of gevangen. Die gevangenen zijn voor een groot deel nog tijdens de meidagen via de haven 
van IJmuiden naar Engeland verscheept en van daar naar Canada. Zo leed de Duitse krijgsmacht een 
gevoelige tegenslag. Het gemis van deze elite troepen zou de rest van de oorlog doorwerken, en 
bijvoorbeeld het afblazen van een invasie van Engeland hebben betekend.  
 
Onder de Nederlandse militairen bij Valkenburg waren 114 gesneuveld en 279 gewonden gevallen24. 
Op basis van deze cijfers is af te lezen dat de Nederlanders zich fel hebben verdedigd tegen de 
enorme Duitse overmacht. De Duitse aanval moet dan ook zeker als mislukt beschouwd worden. Het 
beeld bij de Duitsers lag iets anders. In Katwijk werd door Generaal-leutnant Graf L.W. von Sponeck, 

leider van het 22 Infanterie Division, op 16 mei het IJzeren Kruis uitgereikt aan militairen die 
meegevochten hadden van 10 - 14 mei. 
Op 15 Mei gingen de Nederlandse militairen er op uit om hun achtergebleven gesneuvelde kameraden 
van het vliegveld te halen. Hun graven waren veelal al gegraven. Het was een niet te benijden taak, 
aangezien sommige van de doden al vanaf de vroege morgen op de eerste gevechtsdag in het veld 
lagen.  
 
 
 

 
Blijkbaar zijn de Duitse vliegtuigwrakken niet veilig zoals uit bovenstaand krantenbericht blijkt (bron: collectie Bosman) 

                                                
24 Hoek 1945. 
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1940-1945 een Duitse Flugplatz 
 
Na de capitulatie op 14 mei 1940 toen het Nederlandse leger de strijd, met uitzondering in Zeeland, 
opgaf, konden de laatste Duitsers zich uit hun benarde positie in het voor 90% vernietigde dorp 
Valkenburg bevrijd wanen. Ook op het vliegpark was er de nodige schade. Bovendien was het de 
Duitsers inmiddels wel duidelijk dat de bouw nog niet afgerond was. Er werd besloten dit ter hand te 
nemen aangezien de bouw al zover gevorderd was, en er dringend behoefte was aan vliegvelden 
nabij de kust, in ieder geval zo dicht mogelijk bij de vaarroutes en bij de vijand Engeland. Overigens 
zou de naam weer wijzigen. De Duitsers namen het in hun arsenaal op als Flugplatz Katwijk. Het is 
onbekend of de burgemeester van Valkenburg opnieuw in het geweer kwam, hij zal andere zorgen 
hebben gehad, zoals het heropbouwen van zijn plaats. De lokale bevolking raakte echter nog meer 
grond kwijt dan in het oorspronkelijke Nederlandse bouwplan. De Duitsers achtten dit te klein en 
vorderden zoveel extra grond dat het Duitse veld ruim tweemaal zo groot werd. 
 
De Duitsers startten met de afbouw van de vijf hangaars, waarvan één door eigen bommen 
beschadigd was op de vroege morgen van de 10e mei. Naast deze  gebouwen was er nog één ander 

stenen gebouw, een werkplaats annex garage25. 
 

 
Ontmantelde Ju-52 klaar voor transport (bron: van Wijngaarden e.a. 1995) 

 
Het vliegveld stond nog vol met de gestrande Ju-52‟s. Hiervan waren er veel door brand volledig 
afgeschreven en als sloopmateriaal direct via het spoor naar Duitsland afgevoerd. Toch waren er nog 
verschillende bruikbare exemplaren bij. Hiervan zijn de vleugels afgehaald en tezamen met de romp 
op lorries in de richting van de Fokker-werkplaats in Schiphol-Amsterdam gestuurd, alwaar deze 
hersteld zijn voor verdere inzet. Nog meer Nederlandse inzet vonden de Duitsers onder de aannemers 
die voortvarend te werk gingen bij het helpen herstellen en uitbreiden van het vliegveld. De drainage 
van het westelijke deel werd voltooid. Er werd verder afgezien van het vliegveld als grasvlakte in te 
richten. Er werden drie landingsbanen aangelegd, waarvoor er zand uit de Bollenstreek werd 
aangevoerd voor de grondverbetering. Hierop  werd in de lengte van de baan een houten vlonder op 
het gras gefixeerd. De uiteinden van de houten banen kregen een extra fundering in de vorm van 
gestort puin en een dek van in verband gelegde klinkers.    
 

                                                
25 Van Alphen e.a. 2007 
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Mobiele vluchtleiding op Valkenburg (bron: van Wijngaarden e.a. 1995) 

 
Op en om het vliegveld lieten de Duitsers series van gebouwen plaatsen, die varieerden van bunkers, 
via scherfvrije opstelplaatsen voor vliegtuigen en munitie tot onderkomens zoals barakken voor het 
personeel. Opmerkelijk is dat bij de laatste categorie direct van een gecamoufleerde opstelling is 
uitgegaan. Ogenschijnlijk werd langs de Wassenaarseweg van Katwijk a/d Rijn naar Wassenaar een 
lint van tuinderswoningen neergezet. In werkelijkheid waren dit de stenen Duitse barakken en 
wachtruimtes. Ook zijn er barakken gebouwd direct ten zuiden van Katwijk aan Zee. In hoeverre hier 
ook manschappen van het vliegveld waren ondergebracht of dat dit meer met de kustverdediging te 
maken had is niet bekend. Andere vormen van camouflage kwamen ook voor zoals hangende netten 
bij de opstel- en opslagplaatsen. Een opmerkelijke vorm werd gekozen om de landingsbanen te 
maskeren: groen geverfde snippers van houtwol werden op de houten banen uitgestrooid voor de 
suggestie van een egaal grasoppervlak. Rond oktober 1940 is het werk al zover gereed dat het als 
operationeel beschouwd wordt en er vliegtuigen kunnen starten en landen. Het vliegveld was echter 
te laat klaar om nog gebruikt te kunnen worden in de door de Duitsers verloren luchtslag van die 
zomer, the Battle of Britain. De eerste eenheid die op Valkenburg gestationeerd wordt heeft in die 
slag meegevochten.  
 

   
Messerschmitt Bf 109E-4 en E-5 van Leutnant Waldemar Wübke van JG 54 in september en december 1940 

 

Dit 9./JG 54 onder leiding van Oberleutnant L. Eggers wordt met de toestellen van het type 
Messerschmitt Bf 109E overgeplaatst van Calais aan de Kanaalkust26. Kort daarna aangevuld met 
8./JG 5427.  

                                                
26 9e Staffel van het 54e Jagd geschwader; ze hoorde samen met 7. en 8. Staffel tot de IIIe Gruppe van JG 54. 
27 gebaseerd op Van Alphen e.a. 2007. 
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Staffel embleem van 8./JG 54 (links) en van 9./JG 54 (rechts) 

  
Een andere volgorde is echter ook mogelijk namelijk dat 8./JG 54 als eerste op Katwijk aanwezig was 
tussen 21 oktober en 4 december 1940. 9./JG 54 zou eerst op Schiphol zijn gestationeerd tussen 21 
en 24 oktober 1940. Daarna zijn ze overgeplaatst naar Haamstede tussen 24 oktober en 16 november 
1940. Tenslotte zijn ze pas te Katwijk vanaf 16 november 1940 en vertrekken tezamen met 8./JG 54 
op 4 december 1940. Hoe het ook geweest zal zijn binnen twee maanden zijn ze echter al weer 
vervangen door andere eenheden. Dit zal het terugkerende beeld zijn op het vliegveld. Voor een korte 

duur worden eenheden er gestationeerd. Het is vaak een vorm van alert verlof. Men draait patrouilles 
die relatief rustig zijn vergeleken bij de vliegopdrachten die de eenheden aan de fronten krijgen, waar 
ze daadwerkelijk in gevechtsacties geraken. De oorlog verhindert dat het te Valkenburg een 
zogenaamd rustoord wordt. Ze krijgen immers ook volop te maken met Geallieerde aanvallen. 
Offensieve tegenacties richting Engeland werden dan al niet meer uigevoerd vanwege het 
luchtoverwicht van de Geallieerden boven eigen terrein. 
 
De eenheden die op Valkenburg worden gestationeerd hebben als het Staffeln zijn een grootte van 10 
tot 12 vliegtuigen en als het Gruppen zijn tot wel 30 toestellen. Een onderdeel van de 
„vakantieregeling‟ is het feit dat de vliegtuigen alleen overdag en bij goed weer worden ingezet. Wel 
wordt er in 1942 door de Geallieerden nog gerapporteerd dat er op twee plaatsen 
nachtlandingfaciliteiten zijn aangebracht op de O-W landingsbaan op 2500 m vanaf het oostelijke 
eind; en op de NNO-ZZW baan aan het noordelijke uiteinde. Een ander aspect van het vliegveld is dat 
het alleen geschikt is voor de kleinere toestellen, Alleen in gevallen van nood landen er bijvoorbeeld 
middelzware (duik)bommenwerpers als de Junkers Ju-88. De echte bezetting is daarom vooral 
uitgerust met het eenmotorige jachtvliegtuig van het type Messerschmitt Bf 109, in verschillende 
uitvoeringen. Later zullen in 1942 ook het dan gangbare toestel als de Fockewulf Fw 190 op 
Valkenburg staan. De vliegende eenheden die op de Flugplatz aanwezig zijn achtereenvolgens: 
 
Data    Eenheid  Type vliegtuig 
01 jan 1941 - 15 jan 1941 2./JG 52  Messerschmitt Bf 109 
27 apr 1941 - 04 sep 1941 1./JG 1   Messerschmitt Bf 109 
28 apr 1941 - 24 mei 1941 6./JG 52  Messerschmitt Bf 109 
05 mei 1941 - 16 mei 1941 4.  en 5./JG 52  Messerschmitt Bf 109 
24 mei 1941 - 16 jun 1941 1./JG 53  Messerschmitt Bf 109 
24 aug 1941 - 04 sep 1941 6./JG 53  Messerschmitt Bf 109 
01 sep 1941 - 27 sep 1941 3./JG 52  Messerschmitt Bf 109 
05 sep 1941 - 27 sep 1941 Stab en 1./JG 52 Messerschmitt Bf 109 
23 sep 1941 - 27 sep 1941 2./JG 52  Messerschmitt Bf 109 
27 sep 1941 -  ?  dec 1941 Stab, 1. en 3./JG 53 Messerschmitt Bf 109 

 ?  jan 1942 -  ?  feb 1942 1./JG 2   Messerschmitt Bf 109 
 ?  feb 1942 -  ?  jul 1942 Stab en 5./JG 1  Messerschmitt Bf 109 & Fockewulf FW 190 
 ?  jun 1942 -  ?  jul 1942 2./JG 1   Messerschmitt Bf 109 
 
 
Voor bescherming en andere ondersteunende taken zijn de volgende eenheden op Flugplatz Katwijk 
gestationeerd geweest: 
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13. Luftwaffe Nachrichten Regiment Holland 
16. Luftwaffe Feld Division 
Luftwaffe Flak Abteilung 594. 
 

 
Open opstelling van het 88 mm Flak van de Noord-West Flakbatterij op Flugplatz Katwijk (bron: Harff e.a. 2002) 

 
In 1942 zijn er opnieuw werkzaamheden op het vliegveld. Het wordt van een extra nabij verdediging 
voorzien. Er wordt een antitankgracht rondom aangelegd. Dit werk is direct gekoppeld aan de 
grootscheepse aanleg van de Atlantikwall, waar het vliegveld bij Valkenburg dan integraal onderdeel 
van gaat uitmaken.  
 

 
Als tuinderhuizen gecamoufleerde barakken aan de Wassenaarscheweg richting Katwijk (bron: Vereniging Oud Valkenburg) 
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Links: het Nederlandse deel van de Atlantikwall; Rechts: overzicht van Stützpunktgruppe Katwijk (bron Rolf e.a. 2005) 

 
De tankgracht is op de vier hoeken versterkt met zware bunkers. Deze gracht loopt door de 
Wassenaarseweg, waar een brug over is gelegd. Ten westen hiervan kunnen asperges 
(schuingeplaatste stalen H-balken) gesteld worden.  

  
Grondplan van Großschaltstelle (links; bron: Rolf e.a.2005) en Kabelschaltstelle (rechts; bron: atlantikwall.nl) 

 
Direct ten westen van Flugplatz Katwijk bouwden de Duitsers een telefoonschakelstation waarvoor 
een bunker van het type Großschaltstelle 616 als basis is genomen. In de nabijheid van dit station 
kwamen de verbindingen ook binnen via een  zogenaamde Kabelschaltstelle. Deze bunkers zijn nog 
steeds aanwezig, en de tweede heeft een opmerkelijke camouflage als electriciteitshuisje. In de nabije 
omgeving van deze bunkers bevinden zich nog Duitse barakken in combinatie met vooroorlogse 
Nederlandse schuilbunkers. De locatie is ongeveer 1500m ten noorden van de hart van het vliegveld. 
 
De brandstof voor de vliegtuigen wordt op veilige plaatsen opgeslagen. Er staan opslagtanks op de 
oostelijke grens, nabij de zuidoosthoek. Opvallend is dat hierbij in de buurt ook de opslag is van klein 
kaliber munitie voor o.a. de boordwapens van de vliegtuigen. en andere groep brandstoftanks staat 

bij de noordwesthoek. Mogelijk zijn er ingegraven tanks geweest ter hoogte van de ovale opstel- en 
taxiplaats tussen de twee groepen hangaars. Water is aangevoerd via leidingen en een enkele 
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wateropslagplaats. Dat water zal o.a. gebruikt zijn door het brandwachtstation nabij de 
brandstofopslag in de noordwesthoek. 
De bovengenoemde hangaars staan in twee groepen van respectievelijk drie en twee stuks. Ze 
worden omzoomd door bijna 2m hoge luchtdrukwerende wallen. Er is een uitgebreide camouflage 
aangebracht met behulp van netten. De vorm en locatie van de gebouwen is hiermee onzichtbaar 
gemaakt. In de buurt hiervan staat ook de garage en twee kleien schuren die door camouflage 
agrarisch gebruik suggereren. Ook aan de oostelijke flank van het vliegveld zou een garage zijn 
gebouwd. 
Het hoofdkwartier is gevestigd in een kleine groep gebouwen aan de oostkant van de weg die vanaf 
de Wassenaarscheweg naar het vliegveld loopt. 
 
Ter hoogte van de tankval worden luchtafweerstellingen gebouwd. In het zuidwestelijk deel wordt 
tevens in mei 1944 een mijnenveld aangelegd.28 
 
In diezelfde periode van vernieuwde bouwactiviteiten gaat parallel ook de teloorgang van de basis op. 
Rond mei 1942 waren inmiddels de bekende Messerschmitts Bf 109 veelal vervangen door de 
Fockewulf Fw 190. Ze hadden nog wel dezelfde taken: onderscheppingmissies van Geallieerde 

bommenwerpers op weg naar doelen in Duitsland, en daarnaast de bescherming van konvooien en de 
kust. De positie nabij aan de kust bleek ook een nadeel te zijn. Het gevaar van beschieting vanaf zee 
nam ook toe, naarmate de krachtsverhoudingen gingen wijzigen. Daarnaast lag het veld op de route 
van een groot deel van de Geallieerde aanvalsvluchten, waardoor het regelmatig aangevallen werd. 
Dit kan geïllustreerd worden aan het feit dat de allereerste oorlogsvlucht van de Amerikanen in West-
Europa in de Tweede Wereldoorlog ook Valkenburg aandeed. De tweemotorige middelzware Douglas 
A-20 Boston bommenwerpers van de US 8th Airforce volbrachten gericht een missie naar de 
vliegvelden De Kooy, Bergen, Haamstede en Valkenburg29. Niet geheel zonder gevoel voor symboliek 
was als datum 4 juli 1942 (Independance Day) uitgekozen. De verliezen waren echter zwaar. Drie van 
de 12 toestellen gingen verloren door intens luchtafweer langs de kust en bij de doelen. 
 

 
Douglas A-20 Boston bommenwerper van de USAAF (bron internet) 

 

Dit was uiteraard niet de enige aanval op Valkenburg. Flugplatz Katwijk kreeg als ieder ander Duits 
vliegveld de nodige aandacht van de Geallieerde luchtmachten. Het is gedurende de bezetting zelf 
enkele malen het doelwit geweest, of het personeel moest in actie komen. Dit was achtereenvolgens 
op: 
 

                                                
28 Op 23 mei 1945 is het mijnenveld grotendeels geruimd, na die tijd is nog een enkele losse mijn gevonden. 
29 Korthals Altes 1984, 103-104. 
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- 15/16 mei 1941 – nachtbombardement op het vliegveld en op 7 andere vliegvelden, waaronder 2 
nepvliegvelden; 
- 4 juni 1941 – 9 van de 54 bommenwerpers van 139 Squadron vallen Valkenburg aan; 
- 12 augustus 1941 – grootscheepse aanval op de krachtcentrales in München, meerdere toestellen 
worden onderschept boven Nederland. Een Messerschmitt Bf 109 van Flugplatz Katwijk moet een 
noodlanding maken nadat hij door een Spitfire is geraakt; 
- 18/19 augustus 1941 – nachtbombardement waarbij Valkenburg het doel was, maar het 
nepvliegveld bij Noordwijkerhout werd geraakt; 
- 7 september 1941 – jagers van Valkenburg vallen een squadron Bristol Blenheims aan bij Hoek 
van Holland, zeker één daarvan stortte neer; 
- 12 september 1941 – jagers van Valkenburg vallen 6 Hawker Hurricanes van 236 squadron aan, 
zeker één van hen werd neergeschoten; 
- 10/11 oktober 1941 – nachtaanval op Valkenburg door Vicker Wellingtons, middelzware 
bommenwerpers. Ze konden hun doel in Rotterdam niet vinden en weken uit; 
- 12/13 oktober 1941 – nachtaanval op Valkenburg door 2 Bristol Blenheims die Schiphol niet 
konden vinden en uitweken naar Valkenburg; 
- 25 oktober 1941 – Hauptmann F. von Werra opgestegen vanaf Valkenburg stort door motorstoring 

met zijn Me Bf 109 in de Noordzee en komt om. Hij was een beroemdheid die tot tweemaal toe werd 
neergeschoten en vervolgens uit krijgsgevangenschap ontsnapte, waarvan eenmaal zelfs uit Canada; 
 

 
Franz von Werra in de cockpit van zijn Messerschmitt Bf 109 met een leeuwenwelp op schoot (bron internet) 

 
-  29/30 oktober 1941 – nachtelijke aanval waarbij Valkenburg door 6 bommen geraakt wordt. De 
luchtafweer weet een bommenwerper neer te halen; 
- 22/23 april 1942 – nachtelijke aanval door één toestel dat de zuidoosthoek van het vliegveld weet 
te raken, waarna enkele branden onstaan; 
- 30 april 1942 – aanval door een enkele Bristol Blenheim;  
- 25/26 juni 1942 – nachtelijke aanval door 53 Britse bommenwerpers op 11 vliegvelden in 
Nederland, waaronder Valkenburg. Diverse inslagen en branden zijn het gevolg;  
- 28/29 juli 1942 – nachtelijke aanval op 4 vliegvelden; 
- 12 december 1942 – aanval op het vliegveld en boten op de Oude Rijn door twee vliegtuigen. 
 
Eind 1941 was er nog een Gruppe present op Valkenburg, met 30 toestellen. In de eerste maanden 
van 1942 was de sterkte teruggebracht tot slechts een Staffel met 12 jagers. Daarmee hangt samen 
dat de totale sterkte van het ondersteunend personeel dan ook is teruggebracht is tot zo‟n 300-400 



  

 

510 Militaire Archeologie te Valkenburg ZH  Past2Present 34 

man. In juli 1942 werden alle jagers van Valkenburg weggehaald. Er is dan geen sprake meer van een 
constante bezetting met vliegtuigen. Dat wil niet zeggen dat het niet meer in gebruik is. 
 

 
Focke-Wulf Fw 190A-3, mogelijk van IIe Gruppe van 5./JG 1 op Flugplatz Katwijk zomer 1942, op de achtergrond zou een hoge 

aarden wal van de scherfvrije opstelplaats voor vliegtuigen te zien zijn, echter zie onderstaande afbeelding 
 

 
Eenzelfde Focke-Wulf Fw 190A-3, op Flugplatz Katwijk zomer 1942, op de achtergrond de met schuin gespannen netten 

gecamoufleerde hangaar  (bron: Harff 2005) 
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De vliegtuigen werden op twee plaatsen verspreid opgesteld. In het noorden zeven grote en 18 
kleinere opstelplaatsen. In het zuidoosten waren dat er respectievelijk zeven en 21. De grote shelters 
hadden een dak en camouflage, waarbij de kleinere alleen scherfwerende wallen en camouflagenetten 
hadden. 
 
Voor de luchtverdediging zijn er series van Flak opstellingen opgericht 30, in de meeste gevallen licht 
geschut: 

- op de noordelijke grens, op de daken van de hangaars; 
- 900m ten noorden, torens op de rand van het noordelijke verspreidingsopstelling; 
- 1200m oostzuidoost, torens op de rand van het zuidoostelijke verspreidingsopstelling; 
- 800m zuidoost, torens op de zuidoostelijke verspreidingsopstelplaats; 
- 1100m zuidzuidoost, torens op de rand van het zuidoostelijke verspreidingsopstelling; 
- Op de zuidwesthoek; 
- 900m westnoordwest, torens op de rand van het noordelijke verspreidingsopstelling; 
- 600m noordwest, torens op de noordelijke verspreidingsopstelplaats; 
- 2500m noordnoordwest in de zandige duinen. 

Hiernaast zijn er mitrailleur opstellingen rond de hangaars en in de noordelijke en zuidelijke perimeter. 
 
Voor de grondverdediging is het vliegveld omringd door prikkeldraadversperringen. Op alle 
toegangswegen zijn wachtposten aanwezig. Ter hoogte van de barakken is er op de 
Wassenaarscheweg een wegversperring ingericht. Er is een wachtlokaal aan dezelfde weg in de 
richting van Katwijk aan den Rijn..  
 

 
Duitse lichte Flak opstelling met zoeklicht en Luftwaffe personeel (bron: Fortenmuseum Hoek van Holland) 

 

                                                
30 Flug(zeug)abwehrkanone of Fliegerabwehrkanone. 
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Britse kaart uit 1942 van het vliegveld en de belangrijkste opstellingen en gebouwen (bron Van Alphen e.a. 2005) 
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In aansluiting hierop is een ook voor de Nederlandse archeologie interessante anekdote vastgelegd 
door de latere professor W. Glasbergen, wat handelt over één van zijn collega‟s:  
 
“Rb.6-VI-‟44 31 
Laatst sprak ik nog een arbeider, die op het vliegveld te Valk.{enburg} werkt. Hij was voordien 
conservator aan het R.M.v.O. te Leiden. Misschien heeft U zijn naam wel eens gehoord. Hij heet nl. Dr 
W.C. Braat. Tegen f. 0,60 per uur raapt hij stenen van de startbaan op. Na 3 weken is hij er van af. 
En dan neem ik 3 weken vacantie van het Museum, zei hij”.32  
 
Het schetst een beeld van de werkzaamheden van dat moment en het gebruik van het vliegveld. Als 
de datum klopt, Glasbergen schrijft in het heden, dan zou dus op 6 juni 1944 (tevens D-Day) het 
vliegveld zijn vrijgehouden van zaken die het stijgen en landen van vliegtuigen zouden kunnen 
belemmeren. Dit stemt overeen met andere waarnemingen die aangeven dat tot halverwege 1944 
Duitse toestellen zijn waargenomen op vliegveld Valkenburg. 
 
 

 
 
 

                                                
31 Rijnsburg, Glasbergen heeft dit geschreven op zijn onderduikadres, waar hij tevens de in het Romeinse 
castellum van Valkenburg gevonden versierde terra sigillata tekende. 
32 Wynia 2004. 
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RAF luchtfoto van 30 september 1944 (bron: van Wijngaarden 1995) 

 
In het najaar van dat jaar is in ieder geval duidelijk dat het vliegveld deels ontmanteld wordt door de Duitsers, 
getuige de bovenstaande luchtfoto. Er is gesteld dat het ontmantelen is aangevangen op 19 september 1944. 
Wellicht is dit gebeurd onder invloed van de dan woedende strijd in het oosten en zuidoosten van Nederland in 
het kader van de operatie Market-Garden, waarbij luchtlandingstroepen zijn ingezet. Mogelijk is er op dat 
moment een angst dat dergelijke acties ook voor West-Nederland op touw zouden kunnen zijn gezet. Bij de 
ontmanteling wordt ook de waterhuishouding beïnvloed. Er worden geulen gegraven over het veld, dat zijn de 
banen waaruit de hoofdafvoerleidingen zijn opgegraven. Het water stroomt dan vanuit het stelsel in deze nieuwe 
sloten. De openingen in het veld ontnemen ook de mogelijkheid om er te landen. Het veld is ook overspannen 
met kabels en er zijn palen gesteld om het landen van (zweef)vliegtuigen te voorkomen. De landingsbanen 
vertonen onderbrekingen ter hoogte van de sloten. Ook de baan zelf is deels opgebroken of van stapels 
boomstammen voorzien om doorgang te belemmeren. Er is gesuggereerd dat ook kabels over de landingsbanen 
zijn gespannen. 
De gebouwen moeten er ook aan geloven, voor zover ze niet door de Duitsers zelf zijn gebouwd. Alle 
Nederlandse hangaars worden grotendeels gesloopt. Er is in het begin van 1945 nog slechts een enkele Duitser 
op het veld als bewaker aanwezig. Dan krijgt het toch nog een belangrijke functie voor de bevrijding uit. De 
Duitsers hoeven niet meer te schuilen. Het veld wordt gebruikt om voedsel te droppen om de nood na de 
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Hongerwinter te ledigen. Zware bommenwerpers zoals de Britse Avro Lancaster en de Amerikaanse Boeing B17 
Flying Fortress werpen nu een veel heilzamer last uit. 
 

 
RAF luchtfoto van maart 1945 (bron: van Alphen 2007) 
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Na 1945 
 
Direct na de bevrijding als de laatste paar Duitse bewakers van het onttakelde vliegveld door de 
Canadezen zijn afgevoerd, komt het onder Brits bewind. In hun kielzog volgden een Britse genie 
eenheid: de Airfield Construction Group. Deze gingen voortvarend te werk, en hadden na een week 
tijd al weer een bruikbaar vliegveld gezorgd. Ze legden de hoofdafvoerleidingen terug in hun sleuven 
en sloten ze aan op de secundaire leidingen. Ook de zuidwesthoek die eerder alleen geëgaliseerd was, 
werd nu ook gedraineerd. Deze hoek is echter niet voorzien van grondverbetering door inbrengen van 
zand. De noodzaak voor dergelijke maatregelen was er ook minder door de met de Geallieerde 
meegekomen techniek van oppervlakteversteviging door middel van zogenaamde PSP-platen, ofwel 
Pierced Steel Planking. Met dit makkelijk legbare en in elkaar te haken systeem zijn grote 
oppervlakken bruikbaar terrein te maken, wat sterk genoeg is om relatief zware objecten te kunnen 
dragen. Twee start- en landingsbanen, met de nummers 16-34 en 03-21 worden met deze platen 
uitgerust. 
Er zouden zich nog delen van dit plaatwerk in de bodem van het vliegveld bevinden: ter hoogte van 
de twee start- en landingsbanen in de buurt van de verkeerstoren en ter hoogte van de D-poort 

(ingang Katwijkseweg). Van de baan 16-34 zouden de meest zuidelijk neergelegde platen inmiddels 
zijn verwijderd. In ieder geval zijn bij latere grondwerkzaamheden PSP-platen in de bodem 
aangetroffen ter hoogte van de hangaars en de gebouwen.33 
 

  
US militairen bezig met het leggen van PSP-platen (links); voorbeeld van een PSP-plaat (rechts) 

 
De door de Duitsers aangelegde obstructiesloten zouden zijn gedicht met bouwpuin afkomstig uit het 

verwoeste Valkenburg. Er doet ook een niet bevestigd, en bovendien wat onwaarschijnlijk gerucht de 
ronde dat ook bouwpuin uit gebombardeerd Rotterdam zou zijn gebruikt. 
 
In ruil voor door de Britten aangevoerd voedsel was de Katwijkse en Valkenburgse bevolking wat 
graag bereid te helpen bij het verder opbouwen. Zo werd er onder andere gezorgd voor herstel van 
de bestrating van de taxibanen. Zo kon het komen dat in de tweede helft van mei 1945 hier het enige 
bruikbare vliegveld in West-Nederland lag. De Britse Wing-Commander Edward Pippet had een juiste 
inschatting gemaakt in welk vliegveld hij de voorkeur zou geven voor herstel. Hij zou de leiding 
krijgen over dit tot B 93 omgedoopte vliegveld. Er werd een mobiel radiostation geïnstalleerd 
compleet met eigen personeel, vergelijkbaar met de faciliteiten die de Duitsers vijf jaar eerder 
genoodzaakt waren te installeren in Valkenburg. Hiermee was vanaf dat moment internationaal 
vliegverkeer mogelijk. De vluchtleiding zelf nam plaats in een houten keet die bovenop de voormalige 
Duitse commandobunker was gezet. Pas in 1980 zal dit gebouw gesloopt worden.34  

                                                
33 Interview met G. Kloos, vml. Opzichter Vliegkamp Valkenburg; in Brama e.a. 2009, Bijlage2. 
34 Een nieuwe verkeerstoren verschijnt dan aan de andere zijde van het veld, ter hoogte van het pompemaal. 
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Duitse commandobunker waarop de Britse Controll Tower (bron: van Alphen e.a. 2005) 

 
Van de vijf vooroorlogse gebouwen zou er slechts één overblijven. Of anders gezegd: de bruikbare 
resten van deze gebouwen zijn tezamen genomen om één gebouw te herstellen. Verdere nieuwbouw 
had geen prioriteit voor de Britten. Daarvoor moesten de nu herstelde resten en nog staande Duitse 
gebouwen voldoende kunnen dienen. 
Het belang van Valkenburg was er niet minder om. Door de schade die tijdens de oorlog was 
opgelopen in het weg-, spoorweg- en watertransport was het vervoer door de lucht van essentiële 
zaken de enige mogelijkheid geworden. 
 
Begin 1946 wordt de post van Pippet voor het eerst overgenomen door een Nederlandse 
commandant, majoor-vlieger Frederik Raland. Daarmee was voor Valkenburg dan toch een beetje de 

cirkel rond. Raland was immers in mei 1940 kapitein-vlieger bij de LVA, en stond nu aan de leiding 
van een operationeel vliegpark bij Valkenburg. Het zijn echter niet de leger-vliegers die voet aan de 
grond houden in Valkenburg. Vanaf de eerste helft van 1946 zijn er ook vliegers van de Marine 
Luchtvaartdienst (MLD) aanwezig. Hun aantal groeit gestaag aangezien er voor de Marine nauwelijks 
meer bruikbare vliegvelden zijn. De personeelsterkte van de marinemensen groeide in 1947 uit to ca. 
800 man, waarmee het leger werd overvleugeld. Men zag in dat het herstel van het vliegpark Bergen 
geen haalbare kaart zou zijn. Over het marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder was nog geen 

beslissing gevallen35. Formeel werd Valkenburg daarom half oktober 1947 een Marinevliegkamp en 
zou het tot 1950 tijdelijk in bezit hebben. Het beheer en onderhoud zou bij de landmacht blijven. Dat 
veranderde echter toen begin jaren „50 ook de Marine eigenaar werd van Valkenburg in plaats van 
slechts gebruiker. Het totaal van aanlegkosten, gebouwen, bestrating en drainage werd toen 
getaxeerd op 5 mln. gulden.   

                                                
35 Het plan voor herstel werd pas in 1949 genomen, en het zou tot 1953 duren eer dat De Kooy voor de MLD 
weer operationeel was. 
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De poort van vliegkamp Valkenburg, zomer 1948 (bron: Geldhof 1987) 

 
Het is in diezelfde begin jaren ‟50, namelijk in mei dat de oude banen worden vervangen voor twee 
nieuwe betonbanen. De banen 16-34 en 05-23 zijn naast steviger ook langer in aanleg. Het is 
daarmee mogelijk dat een hele range van toestellen kan starten en landen, waaronder straaljagers. 
De oriëntatie van de banen wordt ook aangepast naar de nieuwe wensen. Voor de zichtbaarheid van 
de banen worden zowel buiten als binnen het vliegveld series van lampen op betonnen sokkels 
aangelegd. De Duitse tankgracht aan de westzijde van het vliegveld moet deels worden gedempt. 
Aan de noordzijde van het vliegveld verrijzen een nieuwe serie van gebouwen, waaronder hangaars, 
werkplaatsen en magazijnen. Tevens wordt er een nieuwe serie van verstevigde opstelplaatsen voor 
de vliegtuigen aangelegd. Ten behoeve van het testen van het boordgeschut wordt bij de D-poort een 
schietstand aangelegd met een opgeworpen heuvel die als kogelvanger dient. De door de Britten 
aangelegde houten keet op de Duitse bunker wordt vervangen door een stalen constructie waarop 
een koepel staat. De hogere positie hierin geeft betere mogelijkheden voor de waarnemingen van het 
vliegverkeer. Aan de oostkant van het vliegveld wordt een ondergronds brandstofreservoir gebouwd. 
 
Van de bovengenoemde nieuwbouw uit de jaren ‟50 en ‟60 wordt in januari 1981 alleen de stalen 
constructie op de bunker aangepakt. Deze wordt gesloot en een nieuwe verkeerstoren zal verrijzen 
aan de zuidzijde van het vliegveld, naast het pompgemaal van de draineerinstallatie. In het jaar 
daarvoor worden drie Duitse bunkers op het vliegveld gesloopt. Tevens is er melding van het slopen 
van twee bunkers aan de Voorschoterweg.  
 
Het is in deze periode mogelijk dat ook grotere toestellen, bijvoorbeeld tweemotorige 
bommenwerpers op Valkenburg kunnen landen. Op het vliegveld is in de naoorlogse jaren een hele 
serie van toestellen van uiteenlopende typen gestationeerd geweest. Gemiddeld was er een aantal 
van 100 vliegtuigen, zoals de Hawker Seafury, Fairey Firefly, Lockheed Harpoon, Consolidated 
Catalina, Vickers Supermarine Sea Otter en Taylorcraft Auster.  Enkele hiervan zijn in licentie in 
Nederland gebouwd geweest. De meeste hadden een operationele taak, enkele waren 
trainingstoestellen. De veelheid van typen hield in dat er ruime opslagmogelijkheden nodig waren om 
de soms zeer verschillende onderdelen36 en munitie op te kunnen slaan. Dit verklaart de hiertoe 
gebouwde capaciteit in vele opslagloodsen. 
 
Valkenburg was overigens tijdens de watersnoodramp van 1953 de enige locatie waar een 
broodnodige helikopter beschikbaar was, de Sikorsky S-51, met bijnaam Jezebel.  

                                                
36 Alleen al de verschillen in maatvoering  en schroefdraad van Britse en Amerikaanse boutjes en moertjes! 
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Een Seafury staat op een ponton om over de Oude Rijn te worden afgevoerd (bron: Vereniging Oud Valkenburg) 

 
Op 18 april 1957 vind bij de Marine de vervanging van de Hawker Seafury door de Hawker FGA-50 
Seahawk plaats. Dit luidt het einde van een tijdperk in aangezien er afstand gaat worden gedaan van 
propellor aangedreven jachttoestellen van de MLD ten gunste van straaljagers.  Voor de training van 
de piloten worden op Valkenburg zes Gloster Meteor T7 straaljagers gestationeerd. Dit zijn toestellen 
die van de Luchtmacht zijn overgenomen. 
 

 
Een Seahawk tijdens de landing boven de Achterweg (bron: Vereniging Oud Valkenburg) 
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Valkenburg bouwfasen 1940-1950 (bron: van Alphen e.a. 2007) 
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Valkenburg overzicht 2005 (bron: van Alphen e.a. 2007) 
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Militair Archeologische sporen en artefacten 
 

In de hiervoor beschreven onderverdeling van de historische setting zijn de te verwachten specifieke 
militairarcheologische resten te scharen.  
 
Bouwfase tot mei 1940 
 
a. drainage:  

- ringsloot (om het gehele veld);  
- hoofdafvoerleidingen (5 stuks, van noord naar zuid) 
- secundaire leidingen (groot aantal, om de ca. 10 m aansluitend op de hoofdafvoerleidingen, van oost 
naar west) 
- dichtgegooide sloten van het voormalig perceleringssysteem   
 
b. gebouwen 
- gemaal aan de ringsloot 
- hangaars (5 stuks) 
- garage/werkplaats 
 
c. verdedigingswerken 
- lichte mitrailleuropstellingen (12 stuks) 
- zware mitrailleuropstellingen (2 of 3 stuks) 
- schuilplaats (kleiputten) 
 
d. overig 
 
10-14 mei 1940 
 
c. verdedigingswerken 
De ondiepe stellingen zullen anders dan een verdiepte kuil waarschijnlijk niet te herkennen zijn aan 
uitgebreide houten plankenwanden en schuilnissen. In ieder geval was er geen bovenbedekking. Zie 
verder onder overig. 
 
d. overig 
 
- vliegtuigwrakken 
Het is de vraag of veel van de vernietigde vliegtuigen in de bodem zal resten. De toestellen stonden 
immers op het oppervlak. Er bestaat een mogelijkheid dat er delen dieper in de bodem zijn geslagen 
wanneer toestellen geraakt zijn door voltreffers. De aan het oppervlak liggende stukken zijn tijdens de 
bezetting opgeruimd, om te kunnen worden hergebruikt. Het ging immers in de meeste gevallen om 
hoogwaardig materiaal zoals relatief duur aluminium. 
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Duitse Ju 52‟s op het oppervlak van het vliegveld (bron links: Schoenmaker & Postma 1985; rechts: Molenaar 1970) 

 
- bominslagen 

 
Locatie van de Duitse bominslagen in het rapport van 3-III-4 RI 10 mei 1940 (collectie Bosman) 

 
Het vliegveld is enkele malen door bommenwerpers van zowel de Nederlanders, Duitsers als Britten 
aangevallen geweest. De locaties van de bominslagen zijn goed bekend, in enkele gevallen zijn ze 
zoals in de afbeelding boven in de officiële verslaglegging vastgelegd. Niet zeker is of bij alle 
bomaanvallen de bom gedetoneerd is. Immers in de verslagen worden vooral de explosies vermeld. 
Een inslaande blindganger zal diep doordringen in het zand, veen en klei en kan daarmee onzichtbaar 
verdwijnen. 
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Tekening in een voorschrift van een Nederlandse granaat voor de 7Veld, mei 1940 (collectie Bosman) 

 
 

- (artillerie)granaatinslagen 
De Duitse veroveraars hebben mortieren in gezet bij de aanval. Nederlandse artillerie heeft het 
vliegveld onder vuur genomen bij de herovering. Van beide zullen granaatinslagkraters zijn 
achtergebleven. Bij het herstel van het vliegveld zullen deze kraters zijn dichtgeschoven waarbij aan 
het oppervlak liggend materiaal onder de grond kan zijn verdwenen.   
 
- klein kaliber munitie;  

Ter hoogte van de voorbereide stellingen zullen concentraties van patroonhulzen en scherpe munitie 
deze stellingen kunnen markeren. Er is rekening te houden met het voorkomen van verschillende 
soorten zoals in onderstaande afbeelding. 
 

 
Nederlandse en Duitse patroonhulzen mei 1940 (collectie Bosman) 

 
- weggeworpen en verloren wapens en uitrusting 

Over het gehele veld, zowel aan het oppervlak als in inslagkraters, sloten en greppels is rekening te 
houden met het aantreffen van (delen van) wapens en munitie. Bij de strijd is materiaal verloren 
gegaan. Echter ook na de capitulatie is in veel gevallen door de Nederlandse militairen hun wapens 

opzettelijk onklaar gemaakt door onderdelen of het gehele wapen in een sloot te werpen. Hetzelfde 
geldt voor magazijnen, containers en verpakkingen. Het enige dat de Nederlanders vaak wel bij zich 
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hielden waren gasmaskers en helmen. Alle andere objecten kunnen direct zijn achtergelaten. De 
Duitse troepen hadden zo licht mogelijke bepakking, en zullen dit zo lang mogelijk hebben 
vastgehouden en gebruikt. 
 

 
Links: Opgebaggerde Nederlandse karabijn; Rechts: eenzelfde Nederlandse karabijn No 3 (collectie Bosman) 

 

   
De Nederlandse infanterist van 10-17 mei 1940 met compleet omgehangen uitrusting, met linksvoor de bloktas met 60 

patronen en rechtsvoor de M20 Lewis magazijntas (collectie Bosman) 
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Links: Kleding en uitrusting van de Duitse Fallschirmjäger (bron: Lagarde e.a. 1990); Midden: idem van een Duitse 

luchtlandingsinfanterist (bron: Lagarde 1990; Rechts: idem van de Duitse Me 109 piloot (bron: Weal 1999), alle in 1940 

 
- veldgraven 
Voor zover bekend zijn de doden van het vliegveld geborgen en elders begraven. Niet geheel uit te 
sluiten is dat er resten van vermiste militairen in de bodem zijn achter gebleven. 
 
 
Flugplatz Katwijk 1940-1945 
 
a. drainage 
Het Nederlandse drainage systeem is uitgebreid, zeker in het westelijke deel. Hier zal de ringsloot zijn 
gedempt, waarmee hier archeologisch materiaal in geraakt kan zijn. Gedurende de oorlog is het 
drainagesysteem opnieuw opengelegd ter hoogte van de hoofdleidingen. De buizen zijn verwijderd en 
afgekoppeld van het systeem op de wetering en kringsloot. De geulen werden opengelaten om als 
hindernis dienst te doen tegen eventueel landende Geallieerde vliegtuigen. 
 

 
Als tuinornament hergebruikte aardewerken drainagebuizen opgegraven op Valkenburg-Marktveld (collectie Bosman) 
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b. gebouwen 
Van de restanten van de Nederlandse hangaars is één exemplaar gebouwd op de plaats van hangaar 
B-2. Daarnaast zijn nieuwe hangaars gebouwd. Verder is er een serie van gebouwen voor legering, 
opslag en garages gebouwd. 
 
c. verdedigingswerken 
- bunkers 
Veel van de tijdens de oorlog gebouwde (Duitse) bunkers staan nog op hun plaats (zoals de hierboven 
al eerder genoemde telefoonbunkers). Deze gebouwen zijn ten behoeve van het bouwproject in een 
aparte inventarisatie als gebouwd erfgoed opgenomen. Deels hebben ze inmiddels een beschermde 
status. In de loop van de jaren van gebruik van het vliegveld zullen er bunkers zijn verwijderd die het 
vliegverkeer zouden hinderen37. Hiervan zullen eventueel betonnen funderingen kunnen resteren. 
Overigens zijn niet alle bunkers volledige betonbouw. Ook camouflage met baksteen structuren 
komen voor. Tenslotte zijn de met beton versterkte loopgraven en open geschutsopstellingen ook 
binnen deze categorie te scharen. 
 

  
Grondplan van twee bunkertypes voor munitieopslag en manschappenschuilplaats op het vliegveld (bron Rolf e.a. 2005) 

 
- antitankgracht 
Een deel van de brede antitankgracht is gedempt bij de uitbreiding van het vliegveld in de jaren 

vijftig. Bij het dempen van de gracht kan door grondverzet oorlogsmateriaal in de gracht zijn 
terechtgekomen. Ook kan eventueel op de bodem van de gracht, bij de bevrijding opgeruimd 
oorlogstuig, afgedekt zijn geraakt. 
 
- opstelplaatsen 
De opstelplaatsen van de vliegtuigen zijn niet meer dan scherfwerende wallen van opgebrachte grond 
op het oppervlak geweest. Hier overheen hebben camouflagenetten gehangen aan in de grond 

vastgezette staken. 
 
- munitieopslagplaatsen, zullen zelden in open versterkingen, maar zo snel mogelijk van een betonnen 
bedekking zijn voorzien. 
  
- versperringen 
Op het vliegveld zou naast onderbreking van de landingsbanen ook sprake zijn van gespannen 
draden. Mogelijk zijn hiermee zogenaamde Rommel-asperges bedoeld. Een naar deze Duitse generaal 
genoemd afweermiddel tegen parachutisten en gliders. Het betreft verspreid in open veld verticaal 
ingegraven palen en boomstammen die onderling zijn verbonden door gespannen draad of 
prikkeldraad. Onder een voorbeeld van zo‟n Rommel-asperge tijdens de sloop door Britse militairen in 
1944 in de buurt van Calais. 
 

                                                
37 In de archieven komen besluiten voor waarbij toestemming wordt gegeven voor het verwijderen van bunkers. 
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Rommel-asperge in een weide in Éscalles bij Calais, 1944 (bron: internet) 

 
- mijnenvelden 
In specifieke zones zijn voor de nabij verdediging buiten de tankgracht mijnenvelden aangelegd. 
Afhankelijk van het terrein werden in de regel hierin antitank en antipersoneelmijnen gelegd. Van de 

laatste is de S-Mine berucht. Deze door de Amerikanen wel bouncing Betty genaamde mijn sprong na 
aanraking eerst een meter de lucht in om vervolgens met verspreiding van veel shrapnell te 
exploderen. Van de mijnenvelden is vastgelegd dat deze grotendeels in 1945 nog zijn opgeruimd. 
Vaak gebeurde dit door krijgsgevangen Duitsers, op zich is dit geen maatregel die goed valt binnen 
het oorlogsrecht. Echter het gebruiken van de mannen die de mijnenvelden hebben aangelegd is een 
middel om hands-on kennis te kunnen gebruiken. Ze werden bovendien privileges in het vooruitzicht 
gesteld, en aangezien ze de ruiming zelf moesten uitvoeren zal hun voorzichtigheid ook op hoog 

niveau zijn geweest. Ondanks dit zijn er na de oorlog toch nog enkele mijnen ontdekt. Het is de vraag 
of deze uit een voormalig mijnenveld, dan wel uit een opslag afkomstig zijn.  
 
d. overig 
Tijdens het gebruik van het vliegveld zijn er ongelukken geweest. De neergestorte vliegtuigen hebben 
ook hierbij vooral op het oppervlak gelegen. Vanwege de schaarste van het materiaal is hierbij ook 
zoveel mogelijk van het metaal en instrumenten zijn gerecupereerd om te worden hergebruikt.  
 

 
De piloot van deze Me Bf 109 van Stab I./JG 52 komt om op Valkenburg op 27 september 1941 (bron: Van Alphen 2005) 
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Brits vliegveld B-93 1945-1946 
 
a. drainage 
Het voormalige drainage systeem is hersteld en verbeterd. De banen zijn verbeterd. 
 
d. overig 
- bodemverbetering: PSP-platen 
Ter hoogte van de twee start- en landingsbanen in de buurt van de verkeerstoren en ter hoogte van 
de D-poort (ingang Katwijkseweg) is de aanwezigheid van PSP-platen aangetoond. Mogelijk liggen de 
platen ook op andere delen van het vliegveld nog in de bodem, dan wel onder het beton van de 
nieuwe landingsbanen. De platen zullen immers een gunstige en stevige ondergrond hebben 
gevormd. 
 
 
Nederlands vliegveld 1946-2005 

 
a. drainage 
Met de uitbreiding van het vliegveld zullen ook de drainage systemen mee vergroot zijn. Het 
aantreffen van bodemingrepen hiertoe zijn te verwachten. 
 
b. gebouwen 
Vanwege de nieuwe behoefte, aan veel ruimte, voor o.a. grotere vliegtuigen en meer magazijn ruimte 
is het aantal gebouwen op het vliegpark uitgebreid. Hiertoe zijn vele oudere gebouwen moeten 
verdwijnen. 
Het beton van de nieuwe banen zal veel hebben bedekt van de oudere sporen. Het is de verwachting 
dat veelal de PSP platen als ondergrond zijn gehandhaafd. 
Er is een nieuwe verkeerstoren gebouwd.  
 
c. verdedigingswerken 
Ten behoeve van de nabij verdediging zijn radaropstellingen en raketinstallaties geplaatst. 
 
d. overig 
Van de na-oorlogse ongelukken op het vliegveld is het niet de verwachting uitgebreid sporen 
onderzoek toe hoeven doen. In de meeste gevallen gaat het immers om gebeurtenissen die zich 
vooral op het oppervlak bevonden. Bij dieper liggende zaken is grondig te werk gegaan.  
 

 
Toegang van een bunker van het type 616 bij Valkenburg (bron: internet) 



  

 

510 Militaire Archeologie te Valkenburg ZH  Past2Present 54 

Conclusie militair archeologisch verwachtingsmodel 
 
Het gros van de te verwachten sporen en vondsten hangt samen met de perioden van daadwerkelijke 
strijd, dus respectievelijk uit de meidagen van 1940 en de periode van 1940-1945. De verwachting is 
in eerste instantie op het aantreffen van materiaal verbruikt tijdens de verdediging, verovering en 
herovering van het vliegkamp Valkenburg in mei 1940. De locatie van het aantreffen van sporen en 
artefacten is vooral bepaald door de aanwezige inrichting van het vliegpark met gebouwen, stellingen 
en grasvlakte. Vervolgens is de locatie bepaald door de specifieke aanvalsgolven gericht op het 
vliegpark en het dorp Valkenburg. De tactische inzet en bewegingen van de Nederlandse troepen 
alsmede de locaties waar de Duitse Fallschirmjäger zich wisten te verschansen en vervolgens hun 
posities wisten vast te houden, is bepalend voor de aanwezigheid van sporen en artefacten.   
Vervolgens is er verwachting op het aantreffen van (fundaties van) militaire structuren en artefacten 
die samenhangen met het gebruik en verdediging van Flugplatz Katwijk. Veel van deze structuren zijn 
na de bevrijding opgeruimd. Dat opruimen kan betekenen dat ze uit het zicht onder de grond zijn 
geraakt door begraven in kraters of opengelegde greppels of onder het water van sloten of tankgracht 
zijn verdwenen. Hiermee zijn het archeologische vondsten in een context geworden. 
De sporen van het gebruik van het vliegkamp na 1945 zullen voornamelijk nog aan het oppervlak 

liggen met uitzondering van bewust ingegraven structuren zoals brandstof- of munitieopslagplaatsen. 
Ofwel ze liggen dicht onder de nieuw aangelegde betonbanen zoals de PSP-platen. Door de 
vernieuwde eisen aan het (zwaardere) vliegverkeer en niet gehinderd door 
monumentenverordeningen zijn diverse structuren afgebroken om plaats te maken voor nieuwe 
banen, opstelplaatsen, loodsen en hangaars. Ongetwijfeld zijn van die structuren de fundaties nog in 
de bodem aanwezig. 
Het zal in de praktijk lastig zijn om met name bij deze na-oorlogse categorie de formele grens „van 50 
en ouder‟ zoals vermeld in de Monumentenwet 1988 te handhaven.
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Bij de strijd om Valkenburg zijn vele mensen, zowel militairen als burgers, gestorven. Het is gepast 
hen hier te gedenken. 
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Bijlagen 
 
 
 
 
 
 
 
Kaarten met het verloop van de strijd in mei 1940 naar Nierstrasz 1954 (collectie Bosman) 
Gevechtsverslagen uit mei 1940 (collectie Bosman) 
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Bijlage 1: 10 mei 1940, vroege ochtend (bron Nierstrasz 1954)  
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Bijlage 2: 10 mei 1940, ca. 12.00 uur (bron Nierstrasz 1954)  
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Bijlage 3: 10 mei 1940, ca. 20.00 uur (bron Nierstrasz 1954)  
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Bijlage 4a: 11 mei 1940 (bron Nierstrasz 1954)  
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Bijlage 4b: 11 mei 1940 (bron Nierstrasz 1954)  
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Bijlage 5: 12-14 mei 1940 (bron Nierstrasz 1954)  
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Bijlage 6: eerste blad van het gevechtsverslag C-4 RI, 10 mei 1940 (collectie Bosman)  



  

 

510 Militaire Archeologie te Valkenburg ZH  Past2Present 67 

 
Bijlage 7a: eerste blad van het gevechtsverslag C-III-4 RI, 10 mei 1940 (collectie Bosman)  
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Bijlage 7b: tweede blad van het gevechtsverslag C-III-4 RI, 10 mei 1940 (collectie Bosman)  
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Bijlage 8: drie bladen van het gevechtsverslag C-3-III-4 RI, 10 mei 1940 (collectie Bosman)  
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Kaartbijlagen 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Archeologische verwachting 
 
 

- Vliegpark Valkenburg in aanleg 1939-1940 
- Meidagen van 1940 
- Flugplatz Katwijk 1940-1945 

- Brits airfield B93 1945-1946 
- Vliegkamp Valkenburg 1946-2005 

 
 
 
 
Legenda: 

 
a. drainage  geel 
b. gebouwen  rood 
c. verdedigingswerken groen 
d. overig  paars 
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Kaartbijlage 1: Militair Archeologische verwachting 1939-1940  
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Kaartbijlage 2: Militair Archeologische verwachting mei 1940  
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Kaartbijlage 3: Militair Archeologische verwachting 1940-1945  
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Kaartbijlage 4: Militair Archeologische verwachting 1945-1946  
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Kaartbijlage 5: Militair Archeologische verwachting 1946-1960  
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