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Samenvatting

In opdracht van Fix Fisch Vastgoed BV heeft Archol op 2 december 2015 een 

archeologische begeleiding bij een ingreep met beperkte verstoring uitgevoerd aan 

de Trappenberglaan te Rijnsburg. Tijdens het onderzoek is een leidingsleuf gegraven 

vanaf een transformatorhuisje (trafo) naar de Trappenberglaan. De leidingsleuf ligt 

binnen een vindplaats met behoudenswaardige archeologische resten uit de late 

ijzertijd / vroeg Romeinse tijd. 

Het onderzoek heeft geen sporen of vondsten opgeleverd, vooral omdat het 

archeologische niveau niet of nauwelijks werd aangesneden. In de nabije toekomst 

is ook de aanleg van een leidingsleuf vanaf de trafo naar het westelijk gebouw (Fix 

Fisch) gepland. Uitgaande van een soortgelijke aanpak (met kleine kans op verstoring) 

adviseert Archol deze ingreep niet te begeleiden. Een deel van de geplande sleuf is 

bovendien al eerder onderzocht. Het resterende deel bedraagt slechts 1 x 0,5 m en valt 

naar verwachting samen met de loop van een sloot uit de nieuwe tijd. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op grond van de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken is vastgesteld dat 

zich ter plekke van verwachtingszone I een behoudenswaardige vindplaats bevindt: 

een nederzetting uit de periode late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd met bijbehorende 

periferie. De bevoegde overheid, de gemeente Katwijk, heeft besloten dat de 

vindplaats ex situ behouden dient te worden door middel van een opgraving. Om 

vooruitlopend op die opgraving de bouw van een trafo al mogelijk te maken, heeft de 

gemeente besloten dat de bijkomende graafwerkzaamheden in het leidingtracé van de 

trafo archeologisch moeten worden begeleid. Het doel van de begeleiding is de daarbij 

aan te treffen archeologische resten en hun positie ten opzichte van de bodemopbouw 

te documenteren. Ook dient eventueel vondstmateriaal te worden verzameld voor 

nader onderzoek.

Archol BV heeft de archeologische begeleiding van de ingreep met beperkte verstoring 

in opdracht van Fix Fisch Vastgoed BV uitgevoerd en wel op 2 december 2015 aan de 

Trappenberglaan te Rijnsburg (Figuur 1.1).

1.2 Onderzoeksopzet en organisatie

De archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de richtlijnen in het Programma 

van Eisen (PvE)1 Het veldwerk is verricht door dhr. A. Porreij-Lyklema MA onder 

projectleiding van drs. T. Goossens.

1  PvE Lanzing 2015.
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Figuur 1.1 
Ligging van het onderzoeksgebied.

1



8 KatwijK Klei-oost Zuid

Soort onderzoek: Archeologische begeleiding

Projectnaam: Klei-Oost-Zuid verwachtingszone I, begeleiding leiding-
tracé trafo

Archolprojectcode: KKZ1574

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 2 december 2015

Periode van uitvoering uitwerking: 9 december 2015

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Rijnsburg

Toponiem: Klei-Oost-Zuid

Coördinaten gebied: X: 90810 en Y: 469400

Opdrachtgever: Fix Fisch Vastgoed BV, dhr. A. van der Plas

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk, dhr. B. Voormolen

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3981267100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Depot Zuid-Holland

Geomorfologie: Getij-riviermondrug (3K 27)

Bodem: Dikke eerdgrond (EK 19-IV)

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Methodiek veldwerk

De leidingsleuf loopt van noordwest naar zuidoost: vanaf de weg (Trappenberglaan) 

naar de plek waar de trafo onlangs is geplaatst. De sleuf is ca. 40 m lang, ca. 50 cm 

breed en ca. 80 cm diep uitgegraven. De sleuf is gegraven met een minikraan met 

gladde bak. Er zijn tijdens de archeologische begeleiding verspreid over de sleuf drie 

profielen gedocumenteerd om de bodemopbouw in kaart te brengen (Figuur 2.1). Het 

graven van de sleuf vond laagsgewijs plaats op aanwijzing van de archeoloog tot ca. 

80 cm –mv. Daarbij is de top van het duinzand eenmaal aangesneden. Na elke haal van 

de kraan is een foto gemaakt van het vlak (sleufbodem) (Figuur 2.2). De leidingsleuf 

is digitaal ingemeten met behulp van een GPS. Bij de nummering van de sleuf en 
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Figuur 2.1 
De gegraven leidingsleuf (put 26) tussen de 
Trappenberglaan (noord) en de trafo (zuid) 
met de locatie van de gedocumenteerde 
profielen.
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de profielen is doorgenummerd vanuit de eerste fase van de opgraving in het zelfde 

plangebied eerder dit jaar.2

In de nabije toekomst is binnen dit project nog een tweede leidingtracé gepland 

vanaf de trafo naar de recent gerealiseerde bebouwing van Fix Fisch in het westen. 

Het merendeel van dit tracé is echter al eerder onderzocht tijdens de voornoemde 

eerste fase van de opgraving.3 Het resterende deel bedraagt slechts 1 x 0,5 m en valt 

naar verwachting samen met de loop van een sloot uit de nieuwe tijd ligt. Rekening 

houdend met deze factoren en de bevindingen van het onderhavig onderzoek tot nu 

toe (zie hoofdstuk 3) adviseert Archol om af te zien van de archeologische begeleiding 

van dit kleine stuk. 

      

2 Zie evaluatierapport Hemminga uit 2015.
3 Zie evaluatierapport Hemminga uit 2015.

Figuur 2.2 
Aanleg van de leidingsleuf met een minikraan 
tegen de oostgrens van het Fix Fisch-terrein 
(vanuit het zuidoosten).
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Resultaten 

3.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

Binnen verwachtingszone I ligt een noordoost-zuidwest georiënteerde strandwal, 

waarop zich een duin heeft gevormd. Het duin bestaat uit lichtgrijze tot lichtbruine 

grofzandige afzettingen (S5020). In de toplaag is een grijze A-horizont ontwikkeld. 

Deze toplaag is op het hoogste punt van het duin doorgaans niet meer aanwezig door 

subrecente aftopping zoals uit voorgaand onderzoek is gebleken. In de leidingsleuf 

blijkt deze toplaag wel nog intact, omdat de sleuf in de relatief lagere flankzone 

van het duin ligt. De toplaag van het duin is eenmaal aangesneden tijdens de 

archeologische begeleiding. In de rest van het tracé bleek de sleuf enkel tot in een 

afdekkende laag te reiken: een 0,7 m dik pakket, bestaande uit de recente bouwvoor 

(S5000) en een door de Oude Rijn afgezette kleilaag (S5015) (Figuur 3.1). Deze laatste 

laag is net als de bouwvoor (sub)recent geroerd.

3.2 Relatie landschap en archeologie 

Het archeologische niveau en de archeologische resten waren in de top van het 

duinzand te verwachten. Op de plek waar het duinzand tijdens de archeologische 

begeleiding is geraakt, zijn geen sporen of vondsten waargenomen. De bodemingreep 

reikte namelijk niet dieper dan de vuile toplaag van het duinzand: de grijze A-horizont, 

waarin geen sporen zichtbaar zijn (Figuur 3.2). Deze laatste zijn pas op een dieper 

niveau te ontwaren. In de afdekkende kleilaag in het zuidoosten van de sleuf zijn 

Figuur 3.1 
Bodemopbouw in profiel 74 met van boven 
naar beneden:
- donker bruine bouwvoor (S5000);
- bruingrijze (geroerde) kleilaag (S5015);
- lichtbruingrijze zandafzettingen van de 
   duintop (S5020) 
Voor ligging van het profiel, zie figuur 2.1.

3
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enkele recente verstoringen aangetroffen. Verder was de bovengrond tot ca. 60 cm 

–mv geroerd. Voor de archeologie betekent dit dat de leidingsleuf niet verstorend is 

geweest.

 

Figuur 3.2 
Overzicht van de leidingsleuf met sporenover-
zicht ten opzichte van het reeds opgegraven 
deel in het westen: het Fix Fisch-terrein (o.a. 
put 23 en 25). De sporen bestaan uit natuur-
lijke lagen en recente verstoringen (S999). De 
rode cirkel geeft de zone aan waar nog een 
leidingsleuf gegraven moet worden.
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Conclusie, advies en beantwoording van de     
onderzoeksvragen

4.1 Conclusie

Tijdens het graven van de leidingsleuf zijn geen vondsten of archeologische 
sporen aangetroffen. In het zuidoosten van de sleuf zijn slechts enkele recente 
verstoringen aangetroffen. 
Vastgesteld is dat de bodemopbouw redelijk intact is onder een dikke vergraven 

bouwvoor. Het vlak is grotendeels aangelegd in een door de Oude Rijn afgezet 

kleipakket, bovenop de duinafzettingen.

4.2 Advies

Het onderzoek heeft geen sporen of vondsten opgeleverd, vooral omdat het 

archeologische niveau niet of nauwelijks werd aangesneden. In de nabije toekomst is 

ook de aanleg van een leidingsleuf vanaf de trafo naar het westelijk gebouw (Fix Fisch) 

gepland (Figuur 3.2, zie rode cirkel). Uitgaande van een soortgelijke aanpak (met kleine 

kans op verstoring) adviseert Archol deze ingreep niet te begeleiden. Een deel van de 

geplande sleuf is bovendien al eerder onderzocht tijdens een opgraving van Archol. Het 

resterende deel bedraagt slechts 1 x 0,5 m en valt naar verwachting samen met de loop 

van een zuidwest-noordoost georiënteerde sloot uit de nieuwe tijd. 

4.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen

1 Welke sporen van de nederzetting uit de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd zijn in de 

leidingsleuf aanwezig? Wat is hun ligging, stratigrafie, datering, aard en conservering 

en hoe sluiten zijn wel/niet aan op eerder gedocumenteerde sporen? 

Tijdens het graven van de leidingsleuf zijn geen sporen of vondsten aangetroffen.

2 Zijn anders andersoortige sporen en/of vondsten in de opgravingsputten aanwezig? Zo 

ja, wat zijn hun aard en datering?

Tijdens het onderzoek zijn twee recente verstoringen met puin erin aangetroffen.

3 Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

Niet van toepassing.
 

4 Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van de vindplaats 

(nederzetting en periferie)? 

Het onderzoeksgebied kenmerkt zich door een hoge, droge duintop met lagere, 

nattere flanken daar omheen. De leidingsleuf ligt op de overgang naar de lagere natte 

flank. De meeste (bewonings)sporen en vondsten uit de late ijzertijd (-Romeinse 

tijd) zijn in de top van het duin aangetroffen; lokaal bevinden de sporen zich nog 

onder een A-horizont die binnen de duintop is gevormd. Deze A-horizont is eenmaal 

aangesneden in de leidingsleuf. Op de lagere duinflanken wordt het sporenniveau nog 

afgedekt door een klastisch pakket bestaande uit afzettingen van de Oude Rijn. 

4
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5 Wat is de relatie van de sporen en/of vondsten met de bodemopbouw? Is sprake van 

erosie, en zo ja, wat is de omvang daarvan (horizontaal en vertikaal) en waardoor en 

wanneer is die veroorzaakt? 

Niet van toepassing.

6 Welke mogelijkheden zijn er voor het specifiek dateren van zowel archeologische 

resten als bodemhorizonten met behulp van laboratoriumonderzoeken als dendro-

chronologie, C-14 en OSL?

Niet van toepassing.
 

7 Welke mogelijkheden zijn er voor paleo-ecologisch en botanisch onderzoek?

Niet van toepassing.
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