
IJzertijdbewoning op een duin in Rijnsburg

314

A
rc
ho

l
Een definitief onderzoek te Rijnsburg Klei-Oost-Zuid 
(gemeente Katwijk)

J.  van der Leije

Archol



IJzertijdbewoning op een duin in 

Rijnsburg

Een definitief onderzoek te Rijnsburg Klei-Oost-Zuid 

(gemeente Katwijk)

J.  van der Leije



Colofon

Archol Rapport 314

IJzertijdbewoning op een duin in Rijnsburg

Een definitief onderzoek te Rijnsburg Klei-Oost-Zuid (gemeente Katwijk)

Opdrachtgever:   Gemeente Katwijk

Contactpersoon opdrachtgever B. van ‘t Geloof BA

Bevoegd gezag   Gemeente Katwijk

Contactpersoon bevoegd gezag: dr. B. Voormolen

Directievoerder:   drs. J. Lanzing

Projectleiding/autorisatie:  drs. T.A. Goossens

Uitvoering veldwerk:  J. van der Leije MA (veldwerkleider)

     J. Aal MA

 M. Goddijn MA

 A. Porreij-Lyklema MA

 F. van de Spelde BA

 M. van Zon MA

 F. van den Blink (stagiaire) 

 H. Lépàge (stagiaire)

 T. Broekhof (vrijwilliger)

 J.W. Bron (vrijwilliger)

 H. Maksymiak (vrijwilliger) 

Auteur:     J. van der Leije MA

Met bijdragen van:   J. Aal MA

 prof. dr. C.C. Bakels

 drs. T.A. Goossens

 E.E. van Hees BA

 ir. K. van Kappel

 dr. S. Knippenberg

 W.J. Kuijper

 drs. L. Meurkens

 M. Stolk MA

 dr. S.R. Troelstra

 ing. G.L. Verweij

 dr. W.K. van Zijverden



Klei OOst Zuid    3

Tekstredactie   drs. T.A. Goossens

Beeldmateriaal:    ing. S. Shek

Objecttekeningen:   R. Timmermans MA

Fotografie:   drs. M.E. Hemminga

Opmaak:    A. Allen

Druk:     Haveka, Alblasserdam

Autorisatie:   drs. T.A. Goossens

Handtekening:   

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2017

Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



4 Klei OOst Zuid



Inhoudsopgave

Samenvatting 9

  

1  Inleiding 11

 1.1 Aanleiding en doelstelling 11

 1.2 Plangebied Klei-Oost-Zuid 11

 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 11

2 Landschappelijk, archeologisch en historisch kader 15

 2.1 Landschapsgenetisch model 15

 2.2 Archeologisch kader 17

  2.2.1 Archeologische verwachting 17

  2.2.2 Bekende archeologische waarden 18

 2.3 Historisch landgebruik 19

 2.4 Vooronderzoek 20

3 Methodiek 23

 3.1 Doelstelling 23

 3.2 Vraagstellingen 23

 3.3 Onderzoeksvragen 23

 3.4 Strategie 24

 3.5 Werkwijze 24

 3.6 Vondstmateriaal en monstername 25

 3.7 Methodiek fysische geografie 26

 3.8 Methodiek pollenonderzoek en akkerbemesting 26

 3.9 Methodiek waardering diatomeeën 26

 3.10 Methodiek analyse foraminiferen en ostracoden 28

 3.11 Methodiek bodem-micromorfologisch onderzoek 28

 3.12 Methodiek analyse aardewerk 29

 3.13 Methodiek analyse natuursteen 29

 3.14 Methodiek analyse zoöarcheologisch onderzoek 29

 3.15 Methodiek analyse hout 31

4 Resultaten landschappelijk onderzoek  33

 4.1 Aan de rand van het estuarium van de Oude Rijn  33

  4.1.1 Inleiding 33

  4.1.2 De vindplaats Katwijk Klei-Oost-Zuid 33

  4.1.3 Conclusie 39

 4.2 Vegetatiereconstructie en akkerbemesting 40

  4.2.1 Inleiding 40

  4.2.2 Vegetatiereconstructie 41

  4.2.3 Akkerbemesting 44

 4.3 Diatomeeeën, foraminiferen en ostracoden onderzoek 45

 4.4 Bodem-micromorfologisch onderzoek 45

  4.4.1 Inleiding 45

  4.4.2 Analyseresultaten 46



  4.4.3 Interpretatie 47

  4.4.4 Conclusies 49

 4.5 Schelpenanalyse 49

  4.5.1 Inleiding 49

  4.5.2 Schelpen 49

  4.5.3 Overige vondsten 50

  4.5.4 Conclusie 50

5 Sporen en structuren 51

 5.1 Inleiding 51

 5.2 Vondstlagen 51

 5.3 Huisplattegronden 53

 5.4 Spiekers 55

 5.5 Kringgreppels 55

 5.6 Greppels 57

 5.7 Waterkuilen 64

 5.8 Kuilen 67

 5.9 Palenrij 69

 5.10 Ploegsporen 70

 5.11 Sporen uit de middeleeuwen, Nieuwe tijd & verstoringen 71

 5.12 Ontwikkeling van de prehistorische bewoning 72

  5.12.1 Bronstijd 72

  5.12.2 Midden-/ late ijzertijd 73

6 Vondstmateriaal 79

 6.1 Handgevormd aardewerk prehistorie 79

  6.1.1 Laat-neolithicum / bronstijd 79

  6.1.2 Late bronstijd / vroege ijzertijd  79

  6.1.3 Midden-/ Late ijzertijd 80

 6.2 Middeleeuws aardewerk 83

 6.3 Natuursteen 83

  6.3.1 Inleiding 83

  6.3.2 Steensoorten 84

  6.3.3 Artefacten 85

  6.3.4 Discussie en conclusies 86

 6.4 Vuursteen 87

 6.5 Metaal 88

 6.6 Slakmateriaal 88

 6.7 Botmateriaal 89

  6.7.1 Inleiding 89

  6.7.2 Resultaten 89

  6.7.3 Bestaanseconomie 92

  6.7.4 Conclusies 93

 6.8 Hout 93



7 Synthese 95

 7.1 Inleiding 95

 7.2 Landschappelijke ontwikkeling 95

 7.3 Laat-neolithicum – vroege ijzertijd: akkers en losse vondsten 97

 7.4 Midden- late ijzertijd: bewoning met akkers 98

  7.4.1 Erfindeling  98

  7.4.2 Huisplattegronden 99

  7.4.3 Voedseleconomie 100

  7.4.4 Einde van de bewoning 101

 7.5 Toekomstig onderzoek 101

Literatuur  102

Lijst van Figuren 107

Lijst van Tabellen 108

Bijlagen: usb-stick 109





Klei OOst Zuid    9

Samenvatting

Het plangebied Klei-Oost-Zuid te Rijnsburg wordt ontwikkeld van agrarisch gebied 

naar een bedrijventerrein. Uit archeologisch vooronderzoek is gebleken dat in de 

ondergrond van verwachtingszone I behoudenswaardige archeologische resten 

aanwezig zijn. Gezien de ontwikkeling van het bedrijventerrein konden deze 

archeologische resten niet in situ worden behouden. In opdracht van de gemeente 

Katwijk heeft Archol bv daarom in 2015 en 2016 een archeologische opgraving 

uitgevoerd. 

In de ondergrond van het onderzoeksgebied bevindt zich een, op een strandwal 

ontwikkeld, duin. Op de flanken van dit duin zijn eergetouwsporen uit het laat-

neolithicum / de vroege bronstijd aangetroffen. Door vernatting van deze laagste 

delen van het terrein werden de akkers verlaten en trad veengroei op. In de midden- / 

late ijzertijd werd het duin opnieuw in gebruik genomen. De laagste delen van de 

flank zullen te nat gebleven zijn, maar op de hogere delen van de noordelijke flank 

kon opnieuw geakkerd worden en de top van het duin raakte bewoond. Er zijn 

vier huisplattegronden aangetroffen, meerdere spiekers, kringgreppels, kuilen en 

greppelsystemen. In de loop van  de bewoning raakte het duin eenmaal overspoeld 

en werd een pakket lutumrijk zand afgezet. Deze overstroming betekende echter niet 

het einde van de bewoning, het lutumrijke pakket zorgde mogelijk zelfs voor extra 

vruchtbare akkers. In de loop van de late ijzertijd werd het duin echter toch te nat en 

werd het gebied verlaten. Vanaf de laat-Romeinse tijd nam de overstromingsfrequentie 

toe en is de vindplaats afgedekt door een kleipakket van Rijnafzettingen.
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Voorafgaand aan dit onderzoek heeft de gemeente Katwijk een Programma van Eisen 

(PvE) laten opstellen.3 Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd conform dit PvE. 

In overleg met het bevoegd gezag zijn wel enkele aanpassingen in het puttenplan 

doorgevoerd. Deze aanpassingen worden beschreven in hoofdstuk 3. Dhr. B. 

Voormolen trad tijdens het onderzoek op als bevoegd gezag van de gemeente Katwijk 

en dhr. J. Lanzing trad namens op adviseur van het bevoegd gezag. 

Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd (Figuur 1.2). Een deel van het terrein diende 

in aanloop naar de opgraving versneld ontwikkeld te worden, vanwege de plaatsing 

van een transformatorhuisje. Hier heeft in december 2015 een kleine archeologische 

begeleiding (AB) plaatsgebonden, waarbij vooral de leidingsleuf van de straat 

(Trappenberglaan) naar het transformatorhuisje is onderzocht.4 Kort daarna volgde de 

opgraving van fase 1. Bij de uitvoering van fase 2 in februari en maart 2016, was op het 

opgravingsterrein van 2015 reeds het nieuwe bedrijfspand van ‘Fix Fisch’ gebouwd. 

Het veldwerk van Archol is uitgevoerd door een veldwerkleider (KNA-archeoloog) en 

een team van veldarcheologen met wisselende samenstelling. Tijdens fase 2 van het 

veldwerk hebben tevens twee stagiaires bij het veldwerk geparticipeerd en hebben 

drie vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN) het team bij de 

werkzaamheden ondersteund. Het project werd begeleid door een projectleider senior 

KNA-archeoloog. In het veld en bij de uitwerking is het projectteam aangevuld met een 

aantal specialisten (Tabel 1.2). 

Soort onderzoek: Definitief onderzoek (DO)

Projectnaam: Klei-Oost-Zuid, opgraving verwachtingszone I

Archolprojectcode: KKO1525; KKO1585

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 20 -26 januari 2015; 22 februari – 16 maart 2016 

Periode van uitvoering uitwerking: november 2016 – augustus 2017

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Rijnsburg

Toponiem: Klei-Oost-Zuid

Coördinaten gebied: noordoost: 90.884/ 469.483
zuidoost: 90.978/ 469.387
zuidwest: 90.612/ 469.187
noordwest: 90.549/ 469.272 

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk (dhr. B. van ‘t Geloof )

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk (dr. B. Voormolen)

Adviseur bevoegd gezag: drs. J. Lanzing (Archeologisch Adviesbureau Lanzing)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 2468981100 (oud ARCHIS-nummer 64838)

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot van de provincie Zuid-Holland

Geomorfologie: Vlakte van getij-riviermondafzettingen (2M34), Getij-
riviermondrug (3K27)

Bodem: dikke eerdgrond (EK19-IV)

3  Lanzing 2015; Lanzing 2016.
4  Porreij-Lyklema 2016.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens. 
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Naam Rol Organisatie

J. Aal MA veldarcheoloog (fase 2)
uitwerking dierlijk botmateriaal

Archol bv

prof. C.C. Bakels specialist pollenonderzoek
onderzoeker akkerbemesting

Universiteit Leiden

F. van den Blink BA stagiaire (fase 2) Universiteit Leiden

T. Broekhof vrijwilliger (fase 2) AWN-Rijnland

J.W. Bron vrijwilliger metaaldetectie (fase 2) AWN-Rijnland

P. van de Geer MA specialist prehistorisch aardewerk Archol bv

M.A. Goddijn MA veldarcheoloog (fase 2) Archol bv

drs. T.A. Goossens projectleider Archol bv

prof. Dr. T. Goslar specialist 14C analyse Poznan Radiocarbon Laboratory

E.E. van Hees BA specialist hout Universiteit Leiden

drs. M. Hemminga veldwerkleider (fase 1) Archol bv

R. Jansen graafmachinist Firma Basten

Ir. K. van Kappel bodem-micromorfologisch onderzoek Archeopro

dr. S. Knippenberg specialist vuur- en natuursteen Archol bv

W.J. Kuijper specialist schelpen Universiteit Leiden

J. van der Leije MA veldwerkleider (fase 2)
uitwerking sporen/ structuren

Archol bv

H. Lépàge BA stagiaire (fase 2) Universiteit Leiden

T. Lupak röntgen-onderzoek metaal Restaura

H. Maksymiak vrijwilliger metaaldetectie AWN-Rijnland

drs. L. Meurkens veldarcheoloog (fase 1 & 2)
specialist prehistorisch aardewerk

Archol bv

A. Porreij-Lyklema MA veldarcheoloog (AB, fase 1 & 2) Archol bv

drs. Y. Razcynski-Henk veldarcheoloog (fase 1)

F. van de Spelde BA veldarcheoloog (fase 2) Archol bv

M. Stolk MA specialist slakmateriaal

drs. F. Stevens veldarcheoloog (fase 2)

dr. S.R. Troelstra onderzoek ostracoden, foraminiferen EARTH Integrated Archaeology

Ing. G.L. Verweij onderzoek ostracoden, foraminiferen EARTH Integrated Archaeology

dr. W.K. van Zijverden fysisch geograaf EARTH Integrated Archaeology

M. van Zon MA veldarcheoloog (fase 2) Archol bv

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Landschappelijk, archeologisch en historisch kader

2.1 Landschapsgenetisch model

W.K. van Zijverden

De landschapsgenese van de vindplaats Katwijk Klei-Oost-Zuid wordt in belangrijke 

mate bepaald door de ligging nabij de monding van het estuarium van de Oude Rijn. 

Rond 3.550 v. Chr. bevond het plangebied zich in een open kustvlakte en bestond 

er in het plangebied een wad- en kweldermilieu (Figuur 2.1).5 Vanaf ca. 2.550 v. Chr. 

bouwde de kust zich snel uit richting het westen. In de kustvlakte werden strandwallen 

gevormd waarop lage kustduinen (maximaal enkele meters hoog) konden ontstaan. 

De lage delen tussen de strandwallen raakten opgevuld met veen en klei.6 De duinen 

vormden lange tijd relatief hoge en droge plekken in een verder nat en weinig 

dynamisch milieu. Deze lage landduinen vormden daardoor aantrekkelijke vesti-

gingslocatie voor de mens. Rond 1.050 v. Chr. verplaatste de monding van de Oude Rijn 

zich in noordelijke richting naar min of meer de huidige plaats van de monding.7 Door 

deze verplaatsing kwam de omgeving van de vindplaats Katwijk Klei-Oost-Zuid binnen 

het bereik van de overstromingsvlakte van de Oude Rijn te liggen. Deze verplaatsing 

heeft dan ook ongetwijfeld invloed gehad op de ontwatering en dynamiek in het 

landschap van Katwijk Klei-Oost-Zuid. Onder invloed van stuwing in de monding van 

de Oude Rijn werden via de laag gelegen gebieden tussen de duinenrijen sedimenten 

vervoerd naar de omgeving van de vindplaats. Het is lastig deze afzettingen te typeren. 

Pruissers & De Gans (1988) hanteren voor deze afzettingen het begrip estuariumaf-

zettingen. Hiermee duiden zij een milieu waarin de waterkwaliteit varieert van brak 

tot zoet en waarin geen duidelijke differentiatie optreedt in wadden en kwelders 

zoals wij deze tegenwoordig kennen uit gebieden zoals de Slufter, Het Verdronken 

land van Saeftinghe en de randen van de Waddenzee. Door de aanvoer van sediment 

zijn een deel van de strandwallen en de hierop gelegen duinen geërodeerd en/of 

afgedekt. Mede hierdoor zijn ze niet meer als verhoging op de kaart van het Actueel 

Hoogtebestand van Nederland (AHN) zichtbaar (Figuur 2.2)

De maximale verbreiding van afzettingen vanuit de Rijn heeft plaatsgevonden voor 

het eind van de late ijzertijd. Na deze periode ontstond in het achterland de Lek. 

De beginfase van deze rivier wordt gedateerd tussen 40 v. Chr. en 130 n. Chr.8 Het 

begin van de Lek luidde het begin van de verlanding van de Oude Rijn in. In eerste 

instantie halveerde het debiet van de Oude Rijn, waardoor de monding begon te 

verzanden en de rivier zich versmalde en insneed. Rond 270 AD neemt het debiet 

van de Lek sterk toe. Impliciet betekent dit een sterke afname van het debiet van de 

Oude Rijn. Hoewel het debiet van de Oude Rijn afnam, namen de piekafvoeren in 

omvang en frequentie toe. Hierdoor kwamen in het mondingsgebied van de Oude Rijn 

overstromingen veelvuldig voor.9 Deze verandering in overstromingsfrequentie en 

-omvang wordt toegeschreven aan het veranderend landgebruik in het stroomgebied 

van de Rijn en Maas in de Romeinse tijd. Als gevolg van ontbossing en schaalver-

groting van de landbouw in deze periode veranderden niet alleen het aantal en de 

5  Pruissers & De Gans 1988, 19 en figuur 17.
6  Pruissers & De Gans 1988, 18.
7  Pruissers & De Gans 1988, 18.
8  Berendsen & Stouthamer 2001(2006), app. 3.
9  Van Dinter 2013, 13.
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m – NAP. Bovendien is de top van het dekzand hoogstwaarschijnlijk geërodeerd. 

De niet afgedekte strandwallen zijn vanaf het moment van ontstaan tot heden 

zeer geschikt voor bewoning geweest. Dit blijkt ook uit het grote aantal bekende 

vindplaatsen op de strandwallen in Nederland. De hoge verwachting op het aantreffen 

van archeologie op de strandwallen wordt gereflecteerd in de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden (IKAW, Figuur 2.3). De met klei afgedekte strandwallen 

zijn vermoedelijk tot en met de vroege ijzertijd bewoond. Vanaf dat moment 

raakten de, ten dele met veen opgevulde, strandvlakten en lager gelegen delen 

van de strandwallen afgedekt met mariene en/of fluviatiele klei. De flanken van de 

strandwallen kunnen al eerder zijn afgedekt met oudere mariene afzettingen of met 

veen. 

2.2.2 Bekende archeologische waarden

Hoewel dus archeologische resten vanaf het laat neolithicum zijn te verwachten op 

de strandwallen, zijn er in de gemeente Katwijk maar weinig vondsten bekend die 

van vóór de ijzertijd dateren. De bekende waarnemingen betreffen bovendien losse 

vondsten, niet in combinatie met grondsporen aangetroffen. In de gemeenten ten 

zuiden en ten noorden van Katwijk zijn sporen van nederzettingen, grafvelden en 

akkerarealen echter wel veelvuldig aangetroffen.

De vroegste overtuigende sporen van landbouwers dateren uit de vroege ijzertijd en 

zijn tijdens grootschalige opgravingen op het Marktveld in Valkenburg aangetroffen 

in de vulling van een kleine geul, onder een Duinkerke I-kleilaag. Grondsporen werden 

hierbij echter niet aangetroffen. Ook in de Valkenburgse Ommedijksepolder zijn 

vondsten uit de vroege ijzertijd aangetroffen. Het aardewerkspectrum wijst op de 

productie van zout. De precieze context van de vondsten is door zandwinning echter 

niet bekend.14

Uit de midden-ijzertijd zijn nauwelijks vindplaatsen bekend. De belangrijkste vondst 

vormen 29 scherven die in de waterwinningssleuf De Drie Plassen zijn aangetroffen. De 

vondsten werden aangetroffen in een humeus niveau in het duinzand.15

De bewoning in het westelijk kustgebied bestond in de late ijzertijd waarschijnlijk 

uit verspreide boerderijen gelegen in de strandwallenzone. Vanaf ca. 400 v. Chr. 

worden o0k de oeverwallen van de Rijn en enkele beter ontwaterde delen van het 

achter de duinen gelegen veenmoeras voor het eerst bewoond. Het aantal bekende 

vindplaatsen in de gemeente Katwijk is beperkt. In de Ommedijksepolder zijn, nabij 

een zandwinplas, nederzettingssporen gevonden en ook tijdens het grootschalige 

proefsleuvenonderzoek op de voormalige vliegbasis Valkenburg zijn late ijzertijd 

vindplaatsen ontdekt. Hier zijn meerdere huisplaatsen aangesneden uit de late 

ijzertijd – Romeinse tijd op de kwelderafzettingen en oeverafzettingen van de Rijn. 

Op twee locaties waren delen van huisplattegronden te herkennen.16 Dichterbij, in 

Rijnsburg, is bij een opgraving een akkercomplex uit de periode late ijzertijd tot vroege 

middeleeuwen aangetroffen.17 Op de strandwal die ten zuidoosten van het onder-

zoeksgebied ligt (aan de Voorhouterweg en de Middelmors) zijn scherven uit de late 

ijzertijd18 en een vindplaats met scherven uit de late ijzertijd of inheems-Romeinse 

14  Van Heeringen 1998.
15  Van Heeringen & Van der Valk 1989.
16  Tol & Jansen 2012, 129 & 147-150. 
17  Dijkstra & Flamman 2002. 
18  Archis-waarnemingsnummer 24.179.
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tijd19 bekend. Uit recent onderzoek van Archol is gebleken dat zich ook op deze 

strandwal een duin ontwikkeld heeft. Tijdens het hier uitgevoerde proefsleuvenonder-

zoek zijn een mogelijke huisplaats uit de midden-ijzertijd en eergetouwkrassen en een 

crematiegraf uit waarschijnlijk de ijzertijd aangetroffen.20 De enige bekende vindplaats 

met complete huisplattegronden uit de regio is Noordwijk Achterweg 11. Hier zijn twee 

huisplattegronden gevonden uit de periode midden-ijzertijd – late ijzertijd.21

Aan het begin van de jaartelling komt Katwijk in het grensgebied van het Romeinse 

Rijk te liggen. Vanaf ongeveer 40 n. Chr. vormde de Oude Rijn de rijksgrens (limes) van 

het Romeinse rijk en werd de zuidelijke oever grootschalig ingericht. Ter verdediging 

werden forten (castella) gebouwd die door middel van een weg met elkaar verbonden 

waren. Binnen de gemeentegrenzen van het huidige Katwijk hebben waarschijnlijk 

twee castella gelegen: het in zee verdwenen castellum Lugdunum Batavorum (de 

Brittenburg) en Praetorium Agrippinae, dat onder de kern van het huidige Valkenburg 

gelegen heeft. Rondom castella ontstonden 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 zuidelijke 

oever van de Oude Rijn. Aan de hand van lokale toponiemen is de vicus van zuid naar 

noord opgedeeld in De Woerd, Marktveld en Veldzicht22. Tussen de nederzetting en de 

limes-weg lag een bijna 3.000 m2 groot grafveld.23 

Rijnsburg lag ten noorden van de limes. Hier komen maar weinig vindplaatsen uit de 

Romeinse tijd voor. Mogelijk was de bewoning van de noordoever uit veiligheidsover-

wegingen niet toegestaan. Wel is uit Rijnsburg een aantal locaties bekend op de 

uitlopers van de strandwallen, waar in de Romeinse tijd inheemse nederzettingen 

gelegen hebben (o.a. bij de Voorhouterweg en de Middelmors).24 Hier vond ook in 

de ijzertijd al bewoning plaats. Vermeldenswaardig zijn verder de vondsten uit de 

Romeinse tijd die tijdens opgravingen van de voormalige abdijkerk in het centrum van 

Rijnsburg zijn aangetroffen. De ligging ten noorden van de Rijn en het ontbreken van 

bewoningssporen doet vermoeden dat hier een Romeinse wachtpost heeft gestaan.

Er zal hier verder niet worden ingegaan op de bekende archeologische waarden in 

de middeleeuwen en Nieuwe tijd, omdat deze in het kader van het onderhavige 

onderzoek niet van belang zijn.

 

2.3 Historisch landgebruik

In historische tijden was het onderzoeksgebied in gebruik als bouwland (Figuur 2.4). De 

Kloosterschuurlaan, die ten zuiden van de opgraving loopt, is ook op kadastrale kaart 

uit 1811-1832 al aanwezig. De naam van de laan verwijst naar het hof Kloosterschuur, 

dat ter hoogte van het onderzoeksterrein, ten zuiden van de Kloosterschuurlaan 

gelegen heeft.25 Deze boerderij is voor het eerst vermeld in 1374, maar dateert 

waarschijnlijk al uit de 12e eeuw. Het hof Kloosterschuur was gedurende de late 

middeleeuwen het centrum van de noodvoorraden van de abdij van Rijnsburg.26 

De agrarische producten kwamen van de omliggende landbouwgrond, dat met 

19  Archis-waarnemingsnummer 49.960.
20  Goddijn & Goossens 2016.
21  Van der Feest & Wilbers 2014.
22  Vos & Lanzing 2000. 
23  Bult & Hallewas 1987.
24  Wentink 2003; Leenheer 1960.
25  Archis-waarnemingsnummer 33.469.
26  Glasbergen & Leenheer 1975.
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Methodiek

3.1 Doelstelling

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

in de ondergrond een behoudenswaardige vindplaats bevindt. De gemeente Katwijk 

heeft besloten dat de vindplaats ex situ behouden dient te worden door middel van een 

opgraving. Het doel van deze opgraving is een zo compleet mogelijk beeld te krijgen 

van de in de ondergrond aanwezige nederzetting, zicht te krijgen op de periferie ervan 

en het geheel te plaatsen in zijn landschappelijke setting.30 

3.2 Vraagstellingen

De vraagstellingen zijn er op gericht een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van 

de nederzetting en de bijbehorende periferie in hun landschappelijke setting. Ook 

is er aandacht voor de materiële cultuur en de vergelijking met gelijkdaterende 

vindplaatsen in de omgeving (aan weerszijden van de monding van de Rijn).

3.3 Onderzoeksvragen

In de PvE’s worden de volgende onderzoeksvragen genoemd:

1. Wat zijn de ligging, begrenzing, stratigrafie, datering, aard en conservering van de 

sporen en/of vondsten van de nederzetting, de verkaveling en de verlande geul aan de 

westzijde van de vindplaats?

2. Zijn er meerdere fasen van bewoning en/ of gebruik te herkennen in de nederzetting en 

de periferie? Zo ja, welke en wat is hun datering (begin- en einddatum)?

3. Wat is de indeling van de nederzetting, welke gebouwtypen zijn vertegenwoordigd 

en hoe laten die zich vergelijken met vindplaatsen uit de late ijzertijd en/ of vroeg 

Romeinse tijd in de omgeving?31

4. Zijn er indicaties voor een relatie of contacten met de nederzettingen binnen de 

militaire Limeszone rond Valkenburg en Katwijk aan Zee?

5. Zijn er andersoortige sporen en/ of vondsten in de opgravingsputten aanwezig? Zo ja, 

wat zijn hun aard en datering?

6. Kunnen er uitspraken worden gedaan over de inrichting van het lagere en nattere 

landschap buiten de periferie van de opgegraven kern van de nederzetting?

7. Kunnen er uitspraken worden gedaan over de te verwachten archeologie binnen het 

omringende landschap binnen en buiten het plangebied?

8. Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of vond-

stcategorieën behoren zij?

9. Is er sprake van culturele veranderingen in relatie tot de transitiefase van de ijzertijd 

naar de Romeinse periode?

10. Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van de vindplaats 

(nederzetting en periferie)?

11. Wat is de relatie van de sporen en/of vondsten met de bodemopbouw? Is er sprake van 

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

wanneer is die veroorzaakt?

30  Lanzing 2015 & Lanzing 2016.
31  Hierbij dient speciaal aandacht uit te gaan naar de recentelijk op vliegveld Valkenburg onder-

zochte vindplaats uit de late ijzertijd – vroeg Romeinse tijd.

3
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12. Welke eigenschappen van de (natuurlijke) omgeving speelden een rol bij de 

locatiekeuze voor bewoning?

13. Welke mogelijkheden zijn er voor het specifiek dateren van zowel archeologische 

resten als bodemhorizonten met behulp van laboratoriumonderzoeken als dendro-

chronologie, 14C en OSL?

14. Welke mogelijkheden zijn er voor paleo-ecologisch- en botanisch onderzoek en 

welke bijdrage kan dit onderzoek leveren aan de reconstructie van het natuurlijke 

landschap en de benutting daarvan? Denk aan de rol van landbouw en veeteelt in de 

voedseleconomie en handel.

15. Is het mogelijk bodemprofielen zodanig te onderzoeken, bijvoorbeeld m.b.v. micromor-

fologisch onderzoek, dat het karakter van de verschillende lagen/ horizonten behalve 

in profielen bij opgravingen ook in boorkernen te herkennen is?

3.4 Strategie

Zoals in de inleiding beschreven, is de opgraving in twee fasen uitgevoerd. Tijdens de 

eerste fase, begin 2015, is het westelijk deel van de nederzetting opgegraven en zijn er 

zes werkputten aangelegd en gedocumenteerd: putten 20 t/m 25 (Figuur 3.1).32 Tijdens 

fase 2, begin 2016, zijn er zeventien werkputten aangelegd: putten 26 t/m 35. In totaal 

is een oppervlak van 9.349 m2 opgegraven.

Met de opgraving van fase 1 en 2 is de nederzettingskern op de top van het duin zo 

compleet mogelijk onderzocht binnen de grenzen van het plangebied. Daarnaast is de 

periferie van de nederzetting onderzocht door enkele werkputten in de lager gelegen 

delen van het landschap. De ligging van deze werkputten is bepaald aan de hand van 

de resultaten van het proefsleuvenonderzoek. De werkputten ten noorden- en zuiden 

van de duintop (putnrs. 20, 28, 29, 32 en 37) hadden tot doel het in kaart brengen van 

off-site activiteiten zoals greppels, waterputten en zones met eergetouwkrassen. Met 

hetzelfde doel zijn de putnrs. 21, 22, 24 en 40 t/m 42 ten westen van het nederzet-

tingsterrein aangelegd. Putnrs. 38 en 39, tevens westelijk van de nederzetting, zijn 

aangelegd om een in de ondergrond aanwezige geul in kaart te brengen en de relatie 

daarvan tot de op dit terrein lopende greppels vast te stellen. Put 39 vervangt hierbij 

twee andere sleuven uit het puttenplan van het Programma van Eisen. Deze waren 

gepland om de doorsnede van de geul in kaart te brengen. Omdat de precieze ligging 

van de geul echter in put 38 bekend was en de geplande sleuven de geul mogelijk 

niet goed zouden doorsnijden, is deze put verlegd en tegen de kopse kant van put 38 

aangelegd.

Put 36, ten oosten van de nederzetting, is een uitbreiding om het verloop van een 

nederzettingsgreppel verder in kaart te brengen. 

 

3.5 Werkwijze

De werkputten zijn machinaal aangelegd met behulp van een graafmachine voorzien 

van een gladde bak. Het vlak is laagsgewijs verdiept, waarbij het tussenvlak steeds 

is geïnspecteerd op de aanwezigheid van vondsten. In de meeste putten is er één 

archeologisch vlak aangelegd en gedocumenteerd. Dit vlak is aangelegd in de top 

van het duin, waarbij het natuurlijk reliëf van het duin is gevolgd. Waar in de top van 

het duin een bodem aanwezig was, is het vlak onder deze bodem, in de C-horizont 

aangelegd. In put 35 is lokaal ook een tweede vlak aangelegd, omdat in een van 

de profielen aardewerk op een dieper niveau in het duin werd aangetroffen. Alle 

32  De put-, spoor-, structuur- en vondstnummers voor de opgraving zijn doorgenummerd vanaf 
het proefsleuvenonderzoek.
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76 (emmers met maximaal 10l inhoud) betreffen monsters die over het algemeen 

zijn verzameld uit de archeologische sporen ten behoeve van archeobotanisch- en 

dateringsonderzoek. De geulvulling in het westelijk deel van het onderzoeksterrein 

is bemonsterd voor zowel dateringsonderzoek als onderzoek naar mollusken. Uit de 

akkerlagen zijn ten slotte in aanvulling op de pollenbakken drie monsters verzameld, 

bestemd voor macroscopisch onderzoek naar de bemesting van de akkers. 

Voor een selectie van 28 monsters is een macrobotanische waardering uitgevoerd 

(Figuur 3.2; bijlage VI). Geen van deze monsters bleek geschikt voor verdere analyse. 

Drie van de monsters (twee ecologische monsters en een pollenbak, v.615, -619 en 

-621) leverden wel voldoende materiaal op voor 14C analyse (zie hoofdstuk 4). Verder 

zijn monsters ingezet voor pollenonderzoek, micromorfologisch onderzoek, molluske-

nonderzoek, onderzoek naar diatomeeën, ostracoden en foraminiferen en voor het 

onderzoek naar de bemesting van de akkers.

3.7 Methodiek fysische geografie

Om inzicht te krijgen in de landschappelijke en bodemkundige context is per werkput 

één lengteprofiel in zijn geheel opgeschaafd en gefotografeerd. Vervolgens zijn per put 

meerdere kolomopnames geregistreerd met behulp van Deborah. De afstand tussen 

de kolomopnames bedroeg tussen de 10 en 20 m; waar de landschappelijke situatie 

snel veranderde werden de kolommen dichter op elkaar gezet. Een doorsnede van 

de geul in het westelijk deel van het onderzoeksgebied is in zijn geheel met de hand 

getekend. De profielen en kolommen zijn gefotografeerd, ingemeten en lithologisch, 

lithogenetisch en bodemkundig beschreven onder begeleiding van fysisch geograaf 

W.K. van Zijverden.

3.8 Methodiek pollenonderzoek en akkerbemesting

C.C. Bakels

Er zijn vijf monsters bewerkt en geanalyseerd op pollen. Het betreft monsters uit 

de pollenbakken van het bodemprofiel met twee akkerlagen, v.150 en -197. De vijf 

monsters zijn op de gebruikelijke wijze behandeld met KOH, HCl, zware-vloeistof 

scheiding (sg 2,0), en acetolyse. Vooraf is een exoot toegevoegd in de vorm van een 

Lycopodium tablet. Het eindresultaat is opgenomen in glycerine. Het aanwezige 

pollen is geteld evenals houtskooldeeltjes groter dan 10 mµ en fragmenten van de 

laddervaten van els (Alnus). Tijdens het tellen werd speciaal gelet op de aanwezigheid 

van niet-pollen palynomorfen die als mestindicator worden beschouwd. 

Om meer inzicht te krijgen in de bemesting van de akkers zijn daarnaast twee van de 

monsters uit de twee akkerlagen uitgezeefd over een 0,5 mm zeef om (macroscopisch) 

te zien of er sporen van eventueel huisvuil aanwezig zijn. 

3.9 Methodiek waardering diatomeeën

G.L. Verweij & S.R. Troelstra

Van ieder monster uit de pollenbak van het bodemprofiel met akkerlagen is het 

monstermateriaal overgebracht in een centrifugebuis. Vervolgens is 25 ml gedemine-

raliseerd water en 5 ml HCl (37%) aan het monster toegevoegd en is het geheel goed 

geschud. Na twee dagen is het monster opnieuw geschud en 0,15 ml overgebracht in 
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een sedimentatiecuvet voor een eerste scan (scan 1). Er is tevens 5 ml monstermateri-

aal overgebracht in een reageerbuis. Dit laatste submonster is twee maal gedecanteerd 

en gewassen waarbij zoveel mogelijk zand is verwijderd. Het overgebleven materiaal 

in het buisje is aangevuld tot 12 ml en gehomogeniseerd. Na 2,5 uur is 1 ml van de 

bovenstaande vloeistof overgebracht in een sedimentatie-cuvet (scan 2). Aan het 

monster is 1,5 ml ethanol toegevoegd, waarna het monster koel is opgeslagen voor 

een eventuele uitgebreidere scan van het materiaal. Na de uitwerking van de eerste 

twee scans is gekozen voor een derde uitgebreidere scan. Hiertoe is 1,5 ml tot 2,5 ml 

gehomogeniseerd materiaal overgebracht in een groot sedimentatiecuvet (scan 3). In 

scan drie is steeds 25-50% van het cuvet doorgekeken. In totaal is van elk monster 2 à 

2,5% van het materiaal bekeken. 

De scans zijn uitgevoerd met behulp van een Olympus IMT-2 omkeermicroscoop, met 

een 0,55 condensor, 10× WHK oculairen, een Olympus 20×/0,70 SPlanApo objectief en 

een extra vergrotingsfactor van 1,5 bij een vergroting tot 300 maal. 

3.10 Methodiek analyse foraminiferen en ostracoden

G.L. Verweij & S.R. Troelstra

De twee geanalyseerde monsters uit de pollenbak van het bodemprofiel met 

akkerlagen, v.197 (19-25 cm.) en v.197 (25-30 cm.), zijn over een >63 µm gewassen om 

de fractie klei/silt te verwijderen. Daarna zijn de monsters gedroogd op een hotplate en 

bestudeerd onder een binoculaire microscoop.

3.11 Methodiek bodem-micromorfologisch onderzoek

K. van Kappel

Uit één pollenbak (v.197) van het bodemprofiel met akkerlagen zijn vier deelmonsters 

van elk 10 cm hoogte en 3 cm breedte genomen. De genomen monsters zijn 

gedurende drie maanden klimaatgedroogd. Het is essentieel dat de monsters rustig 

gedroogd worden, zodat geen vervorming van het monstermateriaal op kan treden 

en er geen microstructuren verloren kunnen gaan. Tevens is het van groot belang 

dat de monsters volledig droog zijn. De polyesteroplossing, waar de monsters mee 

geïmpregneerd worden, kan namelijk niet in het monster dringen als dit nog vochtig is. 

Nadat de monsters volledig gedroogd zijn, zijn ze meerdere malen geïmpregneerd met 

een kleurloze onverzadigde polyesteroplossing. Na deze impregnatie zijn de monsters 

meerdere malen onder een vacuüm geplaatst om het aceton in de polyesteroplos-

sing te laten verdampen en zo het gehele monster volledig doortrokken te krijgen 

met polyester. Na verdamping van het grootste gedeelte van het aceton uit de poly-

esteroplossing zijn de monsters door middel van gammaradiatie volledig uitgehard. 

Vervolgens zijn van de uitgeharde blokken slijplaten gemaakt. De slijpplaten met een 

grootte van 10 x 7 cm (kubiëna-formaat) en een dikte van 25 µm, zijn gemaakt uit de 

kern van het verharde blok, dit om verstoringen zoveel mogelijk uit te sluiten.33 

De analyse is uitgevoerd door K. van Kappel en R. Exaltus (beide bodem 

micromorfoloog bij ArcheoPro) en heeft in mei 2017 plaatsgevonden. De slijpplaten zijn 

geanalyseerd met een polarisatie lichtmicroscoop met vergrotingen tot 500 maal. Bij 

de analyse is gebruik gemaakt van de hiervoor gangbare handboeken.34

33  Deze preparatiemethode staat uitgebreider beschreven in Jongerius & Heintzberger 1975.
34  Bullock et al. 1985 en Courty 1989.
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3.12 Methodiek analyse aardewerk

L. Meurkens

Het belangrijkste doel van de aardewerk analyse was het geven van een datering van 

het complex. Hiertoe is al het aardewerk bekeken en zijn de kenmerken ingevoerd in 

een access-database. Enkele duidelijke uitzonderingen nagelaten oogt het aardewerk 

zeer uniform qua baksel en is daarom behandeld als één chronologisch gelijktijdig 

complex. Bij de beschrijven van het complex is gelet op de technologische en 

typologische kenmerken die door Van Heeringen gebruikt zijn in zijn beschrijving van 

aardewerkcomplexen uit West-Nederland.35

In eerste instantie is bij de analyse een scheiding gemaakt tussen scherven en gruis, 

waarbij voor gruis een bovengrens van 1x1 cm aangehouden is. Van de 2.417 scherven 

zijn er 884 geclassificeerd als gruis. Het materiaal in de laatste groep is alleen geteld 

en gewogen. Van de overige scherven zijn per scherf de eigenschappen genoteerd 

zoals weergegeven in Tabel 3.1. De determinatietabel van het aardewerk is bijgevoegd 

in bijlage VII. Om tot een datering te komen zijn de technologische en typologische 

kenmerken van het complex vergeleken met de kenmerken van andere complexen 

ijzertijd aardewerk uit West-Nederland zoals beschreven door Van Heeringen.36

Afwerking Beschrijving van het oppervlak aan de binnen- en buitenzijde

Dikteklasse Dikte van de scherf/scherven in klassen van 2 mm

Insluitsels In principe wordt hier het dominante mageringsmateriaal per scherf beschreven. Indien duide-
lijk sprake is van twee soorten mageringsmateriaal zijn deze beschreven onder overig

Opbouw Beschrijving van de potopbouw

Versiering Beschrijving van de versieringstechniek, het motief en de locatie van de versiering (indien te 
achterhalen)

Bakwijze Beschrijving van het bakmilieu

Datering Iedere scherf heeft in principe een begin- en einddatering gekregen

3.13 Methodiek analyse natuursteen

S. Knippenberg

Het natuursteen is individueel beschreven op een reeks variabelen: (a) steensoort, 

(b) artefacttype, (c) aanwezigheid van sporen van verbranding, (d) grootte klasse, 

(e) gewicht, (f) uitgangsmateriaal. Bij de werktuigen en bewerkte stukken is ook een 

aantekening gemaakt van (g) aard van gebruikte vlakken en (h) de aanwezigheid van 

bewerkingssporen. Ook zijn complete zijdes indien aanwezig opgemeten.

3.14 Methodiek analyse zoöarcheologisch onderzoek

J. Aal

Gedurende de opgravingen is het vondstmateriaal per vulling van elk grondspoor met de 

hand verzameld en geadministreerd. Tijdens het determinatieproces zijn alle onderzochte 

resten ingevoerd in een databasebestand ontworpen door Archeoplan-Eco. De gegevens 

van elk individueel skeletelement zijn geregistreerd conform het Laboratoriumprotocol 

Archeozoölogie, uitgebracht door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek.37 In het databasebestand krijgt elk skeletelement automatisch een 

35  Van Heeringen 1992.
36  Van Heeringen 1992.
37  Lauwerier 1997.

Tabel 3.1 
Genoteerde eigenschappen bij aardewerk 
analyse.
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uniek volgnummer toegewezen om zo specifieke vondsten te kunnen identificeren en 

terugvinden; dit volgnummer staat bekend als het ZOO_ID. Tijdens het onderzoek is de 

zoölogische vergelijkingscollectie van de Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden 

geraadpleegd. Het menselijk materiaal is geïdentificeerd door drs. Barbara Veselka. 

Tot de gedocumenteerde gegevens behoren – indien identificeerbaar – de dierklasse, 

diersoort (of diergrootte), het skeletelement, gewicht, fragmentgrootte en de 

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

soort gebracht kon worden, is getracht het in te delen in een grootteklasse. Deze zijn 

groot zoogdier, middelgroot zoogdier en klein zoogdier. Grote zoogdieren zijn rund en 

paard, onder de categorie middelgrote zoogdieren vallen schaap/geit, varken en hond, 

en de groep kleine zoogdieren betreft kat en haasachtigen. Diersoorten uit deze laatste 

categorie zijn echter niet aangetroffen. De categorie zoogdier bevat skeletelementen 

die (door hun kleine fragmentgrootte) niet op soort gebracht noch in een grootteklasse 

geplaatst zijn. Schaap (Ovis aries) en geit (Capra hircus) kunnen op morfologisch niveau 

nauwelijks worden onderscheiden, vandaar dat resten van deze diersoorten vaak in een 

overkoepelende groep zijn geplaatst.

Tevens is informatie over de (slacht)leeftijden verzameld. Deze informatie is verkregen 

door het noteren van doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en vergroeiing-

stadia van de skeletelementen. De registratieprocedure voor het bepalen van de (slacht)

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

Grant.38 De door haar gestelde leeftijdscategorieën voor rund en varken zijn afgeleid 

van onderzoek uitgevoerd door Halstead39 en die voor schaap/geit door Payne.40 

Het slijtagestadium van de individuele gebitselementen is bepaald, maar helaas was 

slechts één gebit compleet genoeg om er een leeftijd aan te binden (zie bijlage VIII.b). 

Een andere methode voor het bepalen van de (slacht)leeftijd is gebaseerd op de mate 

van vergroeiing van skeletelementen. Habermehl heeft voor verscheidene diersoorten 

onderzocht op welke leeftijden delen van skeletelementen fuseren en welke kenmerken 

zichtbaar zijn tijdens de verschillende vergroeiingstadia. De hieronder besproken 

resultaten zijn gebaseerd op zijn analyses.41

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

vraatsporen, pathologieën en sporen verhitting zijn ook beschreven. De coderingen 

die zijn gebruikt voor het identificeren van slachtsporen zijn identiek aan degene 

die Lauwerier42 beschrijft in zijn promotieonderzoek. Geen van de dierlijke resten 

was compleet genoeg om geschikte maten te nemen voor het reconstrueren van de 

schofthoogte. 

Voor elk diersoort is het minimum aantal individuen (MNI) bepaald. Door per diersoort 

te constateren welk type skeletelement het meest voorkomend is, is het mogelijk te 

achterhalen hoeveel individuen minimaal aanwezig zijn binnen een gegeven assemblage. 

Hierbij is echter niet enkel gelet op het meest voorkomende type skeletelement, er is 

ook rekening gehouden met variabelen zoals de oriëntatie van deze skeletelementen 

in het lichaam en verschillen in fragmentzone(s) en vergroeiingstadia/gebitsslijtages 

enzovoorts.

38  Grant 1982.
39  Halstead 1985.
40  Payne 1973.
41  Habermehl 1975.
42  Lauwerier 1988.
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3.15 Methodiek analyse hout

E.E. van Hees

Er is één houten staakje geanalyseerd afkomstig uit een waterkuil (waterkuil 4). Het 

monster is eerst gewassen onder zacht stromend water om sediment zoals zand 

en klei dat de analyse belemmert, te verwijderen. Vervolgens is het hout gemeten 

en beschreven waarna op drie zijdes (Figuur 3.3) dunne plakjes zijn gesneden ter 

identificatie. De plakjes zijn bekeken onder een microscoop met doorvallend licht bij 

een vergroting tot 250 maal.

transversaal

radiaal

tangentiaal

Figuur 3.3 
Drie onderzochte zijdes aan het hout 
(bron: Schwijngruber 1978).
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het duin in verschillende fasen is ontstaan of dat er herverstuiving van zand heeft 

plaatsgevonden. Vaak wordt dit aangetroffen in nabijheid van plaatsen waar de 

natuurlijke begroeiing is verwijderd door de mens voor akkerbouw. Deze activiteiten 

verklaren ook de aanwezigheid van een derde, afwijkende bodemlaag ter hoogte 

van putten 31 en 35 in het westen van het duin. Hier is op een diepte van 30 cm 

onder de top van het duinzand een oranje bruine laag van ten minste 50 cm dikte 

gevormd (Figuur 5.2). De afwezigheid van begroeiing zorgde hier voor een versnelde 

uitspoeling van o.a. kalk en ijzer onder zure omstandigheden. Deze elementen 

spoelden de onderliggende bodem in en vormden daar een verkitte B-horizont met 

(oranje) geoxideerde ijzerdeeltjes. In de top van de laag zijn enkele aardewerkscher-

ven gevonden. De verkitting van de laag vormde een goede bescherming tegen 

winderosie; dit verklaart de goede conservering van de dikke bodemlaag.

De laagste delen van het landschap zijn afgedekt met een pakket mineraalarm veen 

(S5019, Figuur 4.4). Van het meest zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied, 

ter hoogte van een geul (zie onder) zijn zowel uit de basis als de top van het veen 

plantaardige resten 14C gedateerd. Voor de basis van het veen heeft dit een datering 

tussen 1.226 en 1.014 cal. v. Chr. opgeleverd.45 De top van het veen is tussen 1.216 en 

1.008 cal. v. Chr. gedateerd.46 Het veen heeft zich dus ontwikkeld in de tweede helft 

van de midden – tot in de late bronstijd.

Op de flanken van het duin bevindt zich boven het veen, en boven de bodem in de top 

van het duin, een met lutum aangerijkte laag (S6021). Deze laag wordt op sommige 

plekken door een dunne stuiflaag (S5017) van de onderliggende bodem onderscheiden. 

Zowel onder de bodem in het duin (S5021), als onder deze met lutum aangerijkte laag 

(S6021) zijn ploegkrassen aangetroffen.47 Kennelijk heeft in het verleden overspoeling 

45  Poz-85579: 2930 +/- 35 BP.
46  Poz-85578: 2915 +/- 35 BP.
47  Deze ploegsporen worden in hoofdstuk 5 uitgebreider behandeld.

Figuur 4.3 
Twee lokaal aanwezige bodemniveaus in het 
oostelijk deel van het duin (ter hoogte van 
putten 27 en 36).



36 Klei OOst Zuid

van het duin plaatsgevonden, waarna het duin opnieuw geploegd is. Om vast te 

kunnen stellen in welk milieu deze afzetting heeft plaatsgevonden, is een monster 

genomen voor onderzoek naar aanwezige micro-organismen (zie paragraaf 4.3). 

De overspoelingslaag dateert op basis van de stratigrafie van de grondsporen en de 

vondsten van de vindplaats in de midden- tot late ijzertijd. 

Het gehele profiel is ten slotte afgedekt met een pakket klei (S5015). 

Uit het onderzoek naar micro-organismen (diatomeeën, ostracoden en foraminiferen) 

bleek dat deze niet of niet meer, aanwezig zijn in het sediment. De top van het 

sediment blijkt te zijn ontkalkt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze 

ontkalking kan zijn ontstaan als gevolg van bodemvorming en zijn versneld door het 

gebruik als akker. Mogelijk kan uitspoeling zijn opgetreden door het transport van 

zuur bodemwater uit het bovenliggende veen. Deze ontkalking kan de afwezigheid 

van ostracoden en foraminiferen met een kalkskelet verklaren. Zand-agglutinerende 

soorten zijn ook afwezig. Deze soorten komen echter alleen voor in een kalkarm 

tot kalkloos afzettingsmilieu wat niet wordt verwacht in het estuarium van de Oude 

Rijn. Een mogelijke verklaring voor deze afwezigheid is dat het sediment in een 

zoetwatermilieu zijn gevormd waarin relatief beperkt soortenspectrum voorkomt. 

Kortom, op basis van het uitgevoerde onderzoek is het niet mogelijk een duiding te 

geven aan het afzettingsmilieu. De specialisten die het onderzoek hebben uitgevoerd 

neigen naar een interpretatie van een zoet afzettingsmilieu (zie paragraaf 4.3).

Het gehele profiel met duinzand- en veenafzettingen is ten slotte afgedekt met een 

pakket klei (S5015). Het landschap werd toen vooral bepaald door geulen. Aan de 

noordwestzijde van het terrein is sprake van een insnijding van ca. 30 m breed (spoor 

1480). Op deze locatie heeft een watervoerende geul gestroomd, die een klein deel 

van de flank van het duin heeft opgeruimd (Figuur 4.6; Figuur 4.7). De ondergrond 

bestaat op deze diepte uit een humushoudende kalkrijke sterk zandige klei. De bed-

dingafzettingen aan de basis van de insnijding bestaan uit grote brokken gerold 

veen, hout en een slecht gesorteerde mix van zand, silt en lutum (7). Opmerkelijk 

is dat in de channel lags aan de basis veel grof grind voorkomt. In de beddingafzet-

tingen komen veel enkelkleppige mariene mollusken voor. In de geulvulling komen 

Figuur 4.4 
Landschappelijke opbouw op de noordelijke 
flank van het duin, put 37.
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Een smallere, en ondiepere geul is direct ten westen van het bewoningsareaal 

aangetroffen (spoor 239, put 22 en 24). De geul heeft een maximale breedte van 18 m 

en is slechts 40 cm diep. De opvulling bestaat uit sterk zandige klei met zandlaagjes en 

roestvlekken.

4.1.3 Conclusie

Op basis van het vooronderzoek en de aard van de ondergrond volgens de 

gedetailleerde bodemkaart van de Bloembollenstreek werd verwacht dat de vindplaats 

gelegen is op duinafzettingen op een strandwal. Tijdens het onderzoek zijn tot de 

onderzochte diepte van ca. 1,50 m –NAP echter alleen duinafzettingen aangetroffen. 

De profielen wijzen uit dat bij de duinvorming lokaal herverstuiving heeft 

plaatsgevonden. Vaak, maar zeker niet altijd wordt dit veroorzaakt door menselijk 

handelen. Tijdens de opgraving is gericht gekeken naar mogelijke resten van resten 

van bewoning op een dieper niveau. Aanwijzingen voor menselijke activiteit zijn echter 

alleen aangetroffen in een plaatselijke zone met een spreiding van aardewerk. Het is 

belangrijk om bij toekomstig onderzoek alert te zijn op de mogelijkheid van meerdere 

bewoningsniveaus in de omgeving van deze vindplaats. 

De locatie bevindt zich aan de rand van het estuarium van de Oude Rijn. Het duin 

bood een hoge, droge en voedselrijke ondergrond in een natte omgeving met een 

korte verbinding naar de Oude Rijn; kortom een ideale plaats voor een florerend 

gemengd agrarisch bedrijf. Tijdens de bewoningsperiode vond overstroming van de 

akkers plaats. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan niet met zekerheid worden 

vastgesteld of deze afzettingen een fluviatiele of mariene oorzaak kenden. In het 

zuidwestelijk deel van het terrein is een restgeul aangetroffen. De restgeul is gezien de 

sedimentaire kenmerken zeer waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een kortstondig 

event en in korte tijd opgevuld. De aard van de opvulling en de aanwezige schelpen (zie 

paragraaf 4.5) wijzen op een zoetwatermilieu dat onder invloed van de getijden stond. 

Er was dus stroomafwaarts een verbinding met de zee. 

Figuur 4.7 
Zuidelijke insteek van de geul in put 39.
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De geul dateert uit de tweede helft van de Romeinse tijd. Ook het kleidek waarmee 

de vindplaats is afgedekt en de tweede, smallere geul, zullen in deze periode (en kort 

daarna) zijn afgezet. In deze periode was er sprake van een kleiner debiet van de Oude 

Rijn met een hogere overstromingsfrequentie en grotere piekafvoeren. Het ligt dan 

ook voor de hand de gebeurtenissen in de omgeving te verbinden met deze regionale 

ontwikkelingen. 

4.2 Vegetatiereconstructie en akkerbemesting

C.C. Bakels

4.2.1 Inleiding

Vijf grondmonsters zijn bewerkt ten behoeve van pollenanalyse. Het betreft monsters 

uit de pollenbakken v.150 en -197 (Figuur 4.8). Bak v.150 omvat meerdere lagen, 

waarvan er drie zijn geselecteerd: de C-horizont S5020, op de foto aangeduid met 3, de 

onderste akkerlaag S5021, op de foto aangeduid met 2, en een de akker afdekkende 

veenlaag S5019, aangeduid met 1. Bak v.197 omvat eveneens meerdere lagen. Onderin 

bevindt zich duinzand (S5020) met daarop een akkerlaag (S5021), afgedekt met een 

dun laagje stuifzand (S5017), gevolgd door een tweede akkerlaag (S6021) en daarboven 

weer zandige afzettingen (S5015). Geselecteerd zijn de bovenste akkerlaag (S6021), in 

de figuur aangeduid met 1, en de overstromingslaag daarboven S5015, aangeduid met 

2.

Bij de keuze stond onderzoek van akkerlagen centraal. Zoals in de vorige paragraaf 

naar voren komt, zijn er twee bewerkte akkerlagen aangetroffen: S5021 (de onderste, 

oudste) en S6021 (bovenste, jongste). De C-horizont uit bak v.150 dient om na te 

gaan welk ouder pollen afkomstig uit het substraat opgenomen zou kunnen zijn in de 

prehistorische bouwvoor. De veenlaag levert informatie over de vegetatie ten tijde 

Figuur 4.8 
Twee onderzochte pollenbakken: v.197 (links) 
en v.150 (rechts). Voor ligging zie Figuur 3.2.
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van de veengroei, maar ook over pollen die van bovenaf in de akkerlaag geïnfiltreerd 

zou kunnen zijn. De akkerlaag in bak v.150 is door de opgravers gelijkgesteld aan 

de onderste akkerlaag in bak v.197. Omdat deze onderste laag heel licht van kleur is 

en weinig hoop op de aanwezigheid van pollen biedt, is deze akker in bak v.197 niet 

bemonsterd. Ook het stuifzandlaagje aan de basis van de bovenste akker is om deze 

reden niet bemonsterd. De bovenste akkerlaag is wel geselecteerd. Het monster uit 

S5015 dient als controle op eventuele infiltratie van bovenaf.

Kort samengevat wordt naar antwoord gezocht op twee vragen:

- Wat zegt het pollen over de akkers. Hiervoor is per akkerlaag één monster beschikbaar.

- Hoe zag de vegetatie eruit ten tijde van de akkers en de veengroei.

Tevens is er onderzoek gedaan naar indicaties voor bemesting van de akkers. Hiertoe 

zijn drie monsters uitgezeefd over een 0,5 mm. Het betreft de monsters v.162 en -201 

van de onderste akkerlaag (S5021) en v.200 van de bovenste akkerlaag (S6021). 

4.2.2 Vegetatiereconstructie

Het resultaat van de pollentelling staat vermeld in Tabel 4.1. Pollen en sporen zijn 

ingedeeld in vier categorieën: bomen en struiken van droge terreinen, bomen en 

struiken van natte terreinen, kruiden van droge terreinen aangevuld met typen die 

ecologisch niet in te delen zijn maar in het geval van Klei-Oost-Zuid de grootste kans 

hebben om van droge terreinen afkomstig te zijn, en kruiden van natte terreinen en 

watermilieu. Wat betreft de toewijzing van de grassen (Poaceae) aan de categorie 

‘kruiden droog’ moet de kanttekening worden gemaakt dat in het geval van de 

veenafzetting een deel van dit pollen toch wel afkomstig van riet zal zijn.

De aantallen zijn per categorie omgezet in percentages op basis van het totaal 

en afgebeeld in Figuur 4.9. Er is gekozen voor een totaalpollensom omdat de 

alternatieven boompollensom en droge-terreinen pollensom in dit geval minder 

bruikbaar leken. 

Het controlemonster C-horizont v.150(3) leverde geen pollen op. Dat betekent dat 

het pollen van de onderste akkerlaag, v.150(2), geen pollen uit de ondergrond bevat. 

De bovenliggende veenlaag v.150(1) bevat wèl pollen en enige infiltratie kan niet 

uitgesloten worden. Het sediment liggend op de bovenste akker v.197(2) leverde ook 

geen pollen op en het resultaat van deze akker is dan ook niet vervuild door infiltratie.

De onderste akkerlaag wordt gekenmerkt door een hoog percentage kruiden van 

droge terreinen en ecologisch niet toewijsbaren. Dominant zijn soorten en families 

die veel voorkomen op akkers en open terrein, zoals ganzenvoeten en meldes 

(Amaranthaceae, voorheen Chenopodiaceae geheten), kruisbloemen (Brassicaceae), 

smalle weegbree (Plantago lanceolata), boterbloemen (Ranunculus acris type) en 

grassen (Poaceae). Zoals boven aangegeven kan een deel van deze pollen, met name 

de grassen, van bovenaf geïnfiltreerd zijn, maar omdat vrijwel de hele categorie 

kruiden van natte terreinen en watermilieu niet geïnfiltreerd is, lijkt dit scenario 

onwaarschijnlijk. Het geheel heeft een samenstelling die bij een akker verwacht mag 

worden. Pollen van het gerst type (Hordeum type) is mogelijk afkomstig van een 

gewas dat op de akker stond, al kan dit stuifmeel ook afkomstig zijn van grassoorten 

die in duinen voorkomen. Het feit dat er nauwelijks pollen van het graan type zijn 

aangetroffen zegt overigens niets over het gebruik van de akkers als graanveld. De 

in de prehistorie gebruikelijke graansoorten emmertarwe en gerst laten op het veld 

nauwelijks pollen achter.50

50  Diot 1992; Heim 1970.
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  S5019 S5021 S5020 S5015 S6021

veen akkerlaag C-horizont boven akker akkerlaag

v.150 (1) v.150 (2) v.150 (3) v.197(2) v.197 (1)

geen pollen geen pollen

Bomen en struiken droge terreinen          

Betula 4 1  

Corylus 4 4   7

Fagus 3  

Picea 1 1   1

Pinus 13 10   2

Quercus 35 11   10

Rubus 1   2

Sambucus 1   1

Ulmus   1

subtotaal 60 29   24

Bomen en struiken natte terreinen  

Alnus 29 10   12

Salix 16 1  

subtotaal 45 11   12

Kruiden droge terreinen en ecologisch indifferent  

Amaranthaceae 1 20   1

Apiaceae 3   1

Artemisia 1 3   1

Asteraceae liguliflorae 4 2  

Asteraceae tubuliflorae 9 3   1

Brassicaceae 2 19  

Caryophyllaceae 1 8   2

Cerealia, Hordeum type 3  

Plantago lanceolata 10   2

Poaceae 63 19   17

Ranunculus acris type 45   5

Rumex acetosa type 2 2  

Spergularia   1

Pteridium 2 8  

Polypodium 1   2

subtotaal 89 142   33

Kruiden natte terreinen en watermilieu  

Cyperaceae 30   21

Filipendula 4  

Galium 3   1

Lemna 13   17

Monoletae psilatae 23 4   9

Sparganium erectum 3  

subtotaal 76 4   48

 

Lycopodium (exoot) 197 115   107

 

Tabel 4.1 
Pollentelling.
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houtskool groter dan 10mμ 5   11

laddervaten Alnus 13       3

De bovenste akkerlaag, bemonsterd als v.197(1), laat een ander beeld zien. Het 

geheel aan pollen en sporen lijkt op dat van het veen v.150(1). Er zit zelfs pollen van 

kroos (Lemna) in. Als dit veen boven de akkerlaag had gelegen, zoals in het geval 

van v.150(1), dan had aan infiltratie gedacht kunnen worden, maar dat is niet zo. In 

paragraaf 4.1 wordt deze akkerlaag beschreven als een door lutum aangerijkte laag 

die zich op de flanken van het duin boven het veen bevindt. Zij zou door incidentele 

overspoeling vanuit een lager gelegen geul zijn ontstaan. Na de overspoeling zou 

het duin geploegd zijn. Deze geschiedenis zou het in de akkerlaag aanwezige pollen 

kunnen verklaren. Een dergelijke interpretatie wordt echter door het diatomeeën, 

foraminiferen en ostracoden onderzoek verworpen (zie paragraaf 4.3). De verklaring 

van Verweij en Troelstra voor het ontstaan van de akkerlaag, verstuiving van 

uitgeloogde zanden, moet echter eveneens worden verworpen, omdat in dat geval 

geen behoorlijk geconserveerd pollen verwacht mag worden. Een derde mogelijkheid 

is dat de mens slib uit de lage delen van het landschap op de akker heeft gebracht bij 

wijze van bemesting. Deze praktijk lijkt in eerste instantie ondenkbaar, maar werd op 

de bronstijd-akkers van Haarlem-Zuiderpolder al eens aangetoond.51 

Het veen tenslotte, v.150(1), is op basis van het pollen te beschrijven als eutroof veen 

ontstaan in een zoet milieu. Duidelijke elementen van brakke milieus ontbreken. 

Elzen (Alnus, ook aanwezig met laddervaten), wilgen (Salix), riet (Poaceae), zegges 

(Cyperaceae) en moerasvarens (Monoletae psilatae) kenmerkten het landschap van de 

lagere delen. Plekken met open water moeten ook aanwezig zijn geweest gezien het 

pollen van kroos (Lemna). De droge omgeving kende in elk geval eiken (Quercus). Den 

(Pinus) en zeker spar (Picea) zijn van grote afstand aangevoerd. Van de rest valt weinig 

te zeggen al geeft de aanwezigheid van kruiden van droge terreinen, zelfs indien 

gecorrigeerd voor de Poaceae, wel aan dat het landschap redelijk open was. Uiteraard 

geldt deze reconstructie voor de tijd van veenvorming. Het pollen uit de onderste 

akkerlaag laat echter zien dat het landschap van voor die tijd niet veel anders was. Hoe 

het landschap er na die tijd uitzag is op basis van het pollen uit de bovenste akkerlaag 

niet te zeggen gezien de onzekere herkomst van dit pollen. Wel is er in een waterkuil 

in de nederzetting een staakje van eikenhout aangetroffen (zie paragraaf 6.8). Als de 

bovenste akkerlaag hoort bij de nederzetting dan is dit in elk geval een aanwijzing dat 

er eiken groeiden.

De toewijzing van de akkers aan menselijke nederzettingen is een apart probleem. 

In eerste instantie werd gedacht dat de onderste akkerlaag bij de opgegraven 

nederzetting behoorde. Deze laag bevindt zich echter onder het veenpakket op de 

noordflank van het duin. Dit veenpakket lijkt goed te relateren aan een gedateerde 

veenlaag in het westen van het onderzoeksgebied. De basis van dat veen heeft een 
14C datering tussen 1226 en 1014 cal. v. Chr. De top is tussen 1216 en 1008 cal. v.Chr. 

gedateerd. Zoals in paragraaf 4.1. wordt geconstateerd, is dit veen dus ontstaan in de 

tweede helft van de midden- tot late bronstijd. De onderste akkerlaag is dus ouder en 

dit betekent dat hij niet is bewerkt door de bewoners van de opgegraven nederzetting. 

Het betekent ook dat de vegetatiereconstructie niet automatisch geldt voor de 

bewoning van die tijd. De bovenste akkerlaag zou wel bij de nederzetting kunnen 

horen.

51  Bakels 2000.
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4.3 Diatomeeeën, foraminiferen en ostracoden onderzoek

G.L. Verweij & S.R. Troelstra

Om inzicht te krijgen in het milieu waarin de overslibbing van de akkerlaag heeft 

plaatsgevonden (zoet, zout, brak, waterbeweging en helderheid) en in welk tempo de 

laag is afgezet (event versus seizoensmatig) zijn twee niveaus van de akkerlaag S6021 

onderzocht op diatomeeën (kiezelalgen), foraminiferen en ostracoden. De monsters 

zijn verzameld uit de bovenste helft (19-25 cm) en onderste helft (25-30 cm) van de 

akkerlaag (v.197; Figuur 4.8).  

Het onderzoek heeft geen diatomeeën, foraminiferen, ostracoden of fijnverdeelde 

schelpfragmenten opgeleverd. De afwezigheid van diatomeeën kan het gevolg zijn 

van een slechte conservering van de kiezelalgen. De conservering van diatomeeën in 

sedimenten is afhankelijk van veel factoren. Zuurgraad, waterdiepte en sedimenta-

tiesnelheid hebben effect op de mate van conservering van de kiezelalgschaaltjes.52 

Slechte conservering komt vooral voor bij hoge zuurgraad, in ondiepe en periodiek 

droogvallende wateren en bij lage sedimentatiesnelheden. 

De algehele afwezigheid van kalk, in de vorm van skeletjes van foraminiferen, 

ostracoden of fijnverdeelde schelpfragmenten is opvallend. Wat betreft de zandfractie 

moet gedacht worden aan uitgeloogd eolisch materiaal. De herkomst van de kleifractie 

is ook moeilijk te bepalen; door rivieren aangevoerd materiaal bevat meestal ook een 

meetbare kalkfractie. De monsters geven geen indicatie voor enige mariene connectie.

Op grond van de afwezigheid van kalk en de aanwezigheid van plantenmateriaal 

(afkomstig van de akkers?) en ijzerconcreties is een overstromingsniveau uit brak/

mariene hoek hoogst onwaarschijnlijk. Verstuiving van uitgeloogde zanden ligt meer 

voor de hand.

4.4 Bodem-micromorfologisch onderzoek

K. van Kappel

4.4.1 Inleiding

Het uitgevoerde bodem-micromorfologische onderzoek is uitgevoerd om vast te 

stellen of de bovenste akkerlaag, S6021, aan grondbewerking is blootgesteld. Hiertoe 

zijn uit pollenbak v.197 vier deelmonsters genomen. Op deze manier is een traject 

bemonsterd van 10 cm tot en met 50 cm – top pollenbak (Figuur 4.10).

Het resultaat van de analyse is weergegeven in Tabel 4.2 waarbij de in elk van de 

afzonderlijke trajecten onderscheiden verschijnselen als volgt zijn gekwantificeerd:

++ komt veel voor / sterk ontwikkeld

+ komt regelmatig voor / matig ontwikkeld

+/- komt hier en daar voor / zwak ontwikkeld

- ontbreekt nagenoeg / hier en daar enigszins zichtbaar

-- volledig afwezig/ niet ontwikkeld

52  Flower & Ryves 2009.

Figuur 4.10 
De pollenbak (v.197) met daarop afgebeeld 
het voor bodemmicromorfologisch onderzoek 
bemonsterde deel en de in het veld onders-
cheiden lagen met spoornummers. In het geel 
staan de lagen 1 tot en met 5 aangegeven 
zoals geconstateerd door ArcheoPro. Foto: 
Archol, bewerkt door ArcheoPro.
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bemonsterde laag lutum zand           silt stof ijzer- graaf- lutum- houtskool

cm’s nr.             humus oxides gang- coatings

uf zf mf mg zg ug en

10 1 ++ - - - - -- -- ++ - - ++ -- --

11 Fluviatiele afzetting, sterk gebioturbeerd

12

13

14

15

16

17

18

19

20 2 + - + + -- -- -- - - - - -- +/-

21 Fluviatiele afzetting met eolische influx, extensief bewerkte laag

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 3 - ++ ++ - -- -- -- - - -- - +/- --

36 Eolische afzetting (met ingespoelde lutum)

37

38

39

40

41

42 4 -- ++ ++ - -- -- -- - + -- - - --

43 Eolische afzetting met bodemvorming (uitspoeling)

44

45 5 -- ++ ++ - -- -- -- - + + - -- --

46 Eolische afzetting met bodemvorming (inspoeling)

47

48

49

50

4.4.2 Analyseresultaten

Laag (1) 10-20 (laag S5015)
De grondmassa bestaat uit een sterk siltige, zwak zandige, kalkloze lutum. De 

zandkorrels behoren hoofdzakelijk tot de grootteklassen matig fijn en zeer fijn zand. 

De grondmassa bevat veel graafgangen die hoofdzakelijk opgevuld zijn met zand. 

Laag (2) 20-35 (laag S6021)
De grondmassa bestaat uit een rommelig pakket sterk zandige, zwak siltige, 

kalkloze lutum, waarbij de afzonderlijk zandkorrels ingebed liggen in de lutum. De 

hoeveelheid zand die in de lutum aanwezig is varieert. Op diverse plekken in de 

grondmassa is een wisselende, grotere of kleinere, hoeveelheid zand aanwezig in 

de lutum. Het zand komt qua samenstelling overeen met dat van laag 5. In de top 

van deze laag zijn veel graafgangen aanwezig. Deze zijn opgevuld met een mengsel 

Tabel 4.2 
Analyseresultaten bodem-micro-
morfologisch onderzoek.

uf: uiterst fijn 63 µm tot 105 µm
zf: zeer fijn 105 µm tot 150 µm
mf: matig fijn 150 µm tot 210 µm
mg: matig grof 210 µm tot 300 µm
zg: zeer grof 300 µm tot 420 µm
ug: uiterst grof 0,42 m tot 2 mm.
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van silt en lutum. De gehele grondmassa bevat een fijne neerslag van verkoolde 

plantenresten. De afzonderlijke deeltjes zijn niet groter dan siltkorrelformaat en zijn 

sterk afgerond. Deze deeltjes beslaan nergens meer dan 1 volumeprocent van de 

totale grondmassa. Eveneens zijn enkele houtskooldeeltjes aangetroffen. Deze komen 

qua grootte overeen met het formaat van een siltkorrel, zijn niet afgerond en zwak 

gefragmenteerd. Er is één deeltje houtskool aanwezig dat qua grootte overeenkomt 

met de fractie zeer fijn zand. Ook dit deeltje is niet afgerond en zwak gefragmenteerd.

Laag (3) 35-42 (laag S5021)
De grondmassa bestaat overwegend uit zandkorrels die behoren tot de fracties zeer 

fijn en matig fijn zand. Korrels uit de overige grootteklassen komen nagenoeg niet 

voor. De zandkorrels zijn sterk afgerond en worden omgeven door lutumcoatings. 

In de top van deze laag zijn deze coatings relatief dik. Naar beneden toe nemen 

de coatings in dikte af. De grondmassa heeft een relatief losse pakking waarbij de 

zandkorrels, in het tweedimensionale vlak waartoe bodemmicromorfologie is beperkt, 

gemiddeld twee á drie raakpunten met naastliggende korrels hebben. Poriën bestaan 

hoofdzakelijk uit pakkingsholten tussen de zandkorrels. In de grondmassa is tussen 

en rondom de zandkorrels een minimale hoeveelheid stofhumus aanwezig. Richting 

de top van deze laag neemt de hoeveelheid stofhumus snel af. In de grondmassa zijn 

enkele graafgangen aanwezig. Deze zijn opgevuld met zand en stofhumus.

Laag (4) 42-45 (laag S5020)
De grondmassa bestaat overwegend uit zandkorrels die behoren tot de fracties zeer 

fijn en matig fijn zand. Korrels uit de overige grootteklassen komen nagenoeg niet 

voor. De zandkorrels zijn matig tot sterk afgerond. De grondmassa heeft een relatief 

losse pakking waarbij de zandkorrels, in het tweedimensionale vlak waartoe bodemmi-

cromorfologie is beperkt, gemiddeld twee á drie raakpunten met naastliggende korrels 

hebben. Poriën bestaan hoofdzakelijk uit pakkingsholten tussen de zandkorrels. Een 

groot deel van deze pakkingsholten is opgevuld met stofhumus. Tevens is lutum als 

zeer dunne coatings rondom de zandkorrels aanwezig. In de grondmassa zijn enkele 

graafgangen aanwezig. Deze zijn opgevuld met zand en stofhumus.

Laag (5) 45-50 (laag S5020)
De grondmassa bestaat overwegend uit zandkorrels die behoren tot de fracties zeer 

fijn en matig fijn zand. Korrels uit de overige grootteklassen komen nagenoeg niet 

voor. De zandkorrels zijn matig tot sterk afgerond. De grondmassa heeft een relatief 

losse pakking waarbij de zandkorrels, in het tweedimensionale vlak waartoe bodem-

micromorfologie is beperkt, gemiddeld twee á drie raakpunten met naastliggende 

korrels hebben. Poriën bestaan hoofdzakelijk uit pakkingsholten tussen de zandkorrels. 

De zandkorrels hebben, in het tweedimensionale vlak waartoe bodemmicromorfolo-

gie is beperkt, gemiddeld twee á drie raakpunten met naastliggende korrels. Een 

groot deel van deze pakkingsholten is opgevuld met stofhumus en ijzeroxides. Tevens 

zijn stofhumus, ijzeroxides en lutum als coatings rondom zandkorrels aanwezig. In 

de grondmassa zijn enkele graafgangen aanwezig. Deze zijn opgevuld met zand en 

stofhumus.

4.4.3 Interpretatie

De basis van het bemonsterde profiel bestaat uit een pakket zand met een goede 

sortering en een losse pakking (lagen 3 tot en met 5 oftewel lagen S5020 en S5021). 

Op basis van deze kenmerken worden deze lagen geïnterpreteerd als een eolische 
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afzetting. De aanwezigheid van enkele graafgangen alsmede het voorkomen van 

stofhumus tussen en rondom de zandkorrels, vormen aanwijzingen dat dit zand na 

afzetting, aan bodemvorming blootgesteld heeft gestaan (lagen 4 en 5 oftewel laag 

S5020). 

Het verschil tussen laag 4 en 5 is de hoeveelheid neergeslagen ijzer die tussen de 

zandkorrels is aangetroffen. Laag 4 bevat geen ijzer terwijl dit in laag 5 nagenoeg 

tussen en rondom alle zandkorrels voorkomt. Dit is een indicatie dat deze bodem 

onder zure omstandigheden gevormd is. Door deze zure omstandigheden is ijzer 

mobiel geworden en uitgespoeld. Vervolgens nam de aanvoer van zand toe en kwam 

de bodemvorming steeds meer onder druk te staan van inwaaiend zand. Dit blijkt 

duidelijk uit de afname van de hoeveelheid humus richting de top van het bemonsterde 

profiel. Uiteindelijk is nog slechts schoon zand afgezet (laag 3). Vervolgens trad er 

een duidelijk verandering in het afzettingsmilieu op, waarbij lutum is afgezet (laag 

2). De aanwezigheid van veel afgeronde zandkorrels in de lutum, is een indicatie dat 

de monsterlocatie overstroomde en er tegelijkertijd nog stuifzand werd afgezet. De 

lutumcoatings rondom de zandkorrels in het onderliggende stuifzandpakket (laag 3), 

zijn een aanwijzing dat laag 2 enige tijd aan oppervlakteprocessen (uitspoeling van 

lutum) blootgesteld heeft gestaan. Opvallend aan laag 2 is ook de afwezigheid van 

duidelijke sedimentaire gelaagdheid. In eerste instantie wordt verwacht dat fluviatiele 

afzettingen in gescheiden laagjes worden afgezet en niet gemengd. Aangezien 

het pakket nagenoeg niet gebiotubeerd is kan het ontbreken van sedimentaire 

gelaagdheid niet geweten worden aan biologische activiteit (bioturbatie door met 

name bodemfauna). In deze laag zijn ook enkele fragmenten houtskool aanwezig. 

De geringe afmetingen van de verkoolde deeltjes, het verspreide voorkomen hiervan 

en het ontbreken van as, geven aan dat het hier her-afgezet materiaal betreft. 

Gezien de geringe hoeveelheid betreft het hier waarschijnlijk de verkoolde resten 

van branden die op enige afstand (enkele tientallen meters) van de monsterlocatie 

hebben plaatsgevonden. De zwakke fragmentatie van enkele van deze deeltjes doet 

vermoeden dat er sprake is van enige betreding/bewerking (Figuur 4.11). 

Het ontbreken van sedimentaire gelaagdheid in combinatie met de rommelige 

opbouw en de aanwezigheid van enkele deeltjes gefragmenteerd houtskool, kunnen 

indicaties zijn dat deze zone (laag 2/laag S6021) aan grondbewerking zoals beakkering, 

Figuur 4.11 
Grondmassa met daarin een gefragmenteerd 
stukje houtskool (plain polorised light).
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blootgestaan heeft. In dat geval was de grondbewerking echter niet erg intensief, 

aangezien de grondmassa een relatief lage concentratie aan verkoold materiaal bevat, 

niet volledig gehomogeniseerd is en slempkorstjes volledig ontbreken. Vervolgens 

vond wederom een milieuomslag plaats waarbij een pakket sterk siltige, zwak zandige 

lutum is afgezet (laag 1/S5015). Aangezien het zand voornamelijk in de vulling van 

graafgangen aanwezig is, wordt aangenomen dat dit afkomstig is uit de top van laag 

2. Mede omdat in de top van laag 2 (bovenste 5 cm) graafgangen aanwezig zijn die zijn 

opgevuld met sterk siltige lutum afkomstig uit laag 1. 

4.4.4 Conclusies

Het ontbreken van sedimentaire gelaagdheid in combinatie met de rommelige opbouw 

en de aanwezigheid van enkele deeltjes gefragmenteerd houtskool, kunnen indicaties 

zijn dat spoor S6021 aan grondbewerking zoals beakkering, blootgestaan heeft. In dat 

geval was de grondbewerking echter niet erg intensief, aangezien de grondmassa een 

relatief lage concentratie aan verkoold materiaal bevat, niet volledig gehomogeniseerd 

is en slempkorstjes volledig ontbreken. De eerste vijf centimeter van spoor 6021 is 

sterk gebioturbeerd door bodemfauna vanuit het bovenliggende pakket sterk siltige 

klei (laag 1).

S6021 wordt van de onderliggende akkerlaag S5021 gescheiden door een dunne laag 

stuifzand (laag 3) waarin geen sporen van bodemvorming aanwezig zijn. Sporen van 

bodemvorming zijn wel aanwezig in laag 4 en 5 (S5020). 

4.5 Schelpenanalyse

W.J. Kuijper

4.5.1 Inleiding

Uit de beddingsedimenten van de geul in het noordwesten van het terrein (S1480) is 

een grondmonster voor schelpenanalyse verzameld.53 Twee liter klei werd met water 

gezeefd op een zeef met mazen van 0,5 mm. Een klein deel is gezeefd op 0,25 mm. 

Naast schelpen werden er ook andere dierenresten en zaden aangetroffen.

4.5.2 Schelpen

Het schelpenonderzoek toonde de aanwezigheid aan van soorten uit zee, brakwater, 

zoetwater en land (bijlage V). De dieren hebben hier niet alle tegelijkertijd kunnen 

leven. Kennelijk is er door verspoeling of de aanwezigheid van lagen uit verschillende 

perioden materiaal gemengd. 

Omdat de zeeschelpen er deels geërodeerd uit zien, nemen we aan dat deze soorten 

hier niet in het geultje geleefd hebben. Het materiaal is verspoeld en komt mogelijk 

uit oudere afzettingen. Van de halfgeknotte strandschelp en de mossel zijn zeer 

kleine schelpjes aangetroffen (broedval). Deze kunnen goed door getijdenstromen 

aangevoerd zijn en hier gestorven door het ontbreken van zout water. 

53  Het grondmonster is verzameld door W.K. van Zijverden en persoonlijk door hem aan W.J. 
Kuijper overhandigd. Het monster komt zodoende niet voor in de opgravingsdocumentatie 
en heeft geen vondstnummer gekregen.
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Het brakwaterhorentje geeft aan dat er brakwater in het gebied aanwezig was. De 

schelpen zijn goed geconserveerd. Brakwater ontstaat doordat er aanvoer is van zoet 

water uit het achterland (grondwater, geultjes/beekjes) en aanvoer van zout water 

vanuit zee. Er ontstaat dan een brakwatermilieu met karakteristieke soorten. Zoals het 

brakwaterhorentje.

De schelpen uit zoetwater zijn in geringe aantallen per soort gevonden. Ze zijn goed 

geconserveerd. De zoetwaterneriet is een slak uit stromend water. Het betreft hier wel 

de gemakkelijk door water te transporteren eikapsels. Ook de ronde beekmuts is een 

dier dat in stromend water leeft. De belangrijkste component in de zoetwaterfauna is 

de getijdenslak. Dit slakje leeft in het zoetwatergetijdengebied. Het is o.a. te vinden 

op slibrijke bodems en in de oevervegetatie van geulen. Tijdelijk droogvallen (eb) word 

goed overleefd. Ook een tijdelijke aanwezigheid van iets zout in het water accepteren 

de dieren. 

De enkele landsoorten leven voornamelijk op de vochtige oevers van zoet water. 

4.5.3 Overige vondsten

Deze resultaten kunnen we aanvullen met andere waarnemingen. We zien in het 

zeefresidu de aanwezigheid van veel zand, iets grind (tot 1,5 cm) en een stukje 

aardewerk. Andere dierenresten dan schelpen komen uit zee (zeeklit, foraminiferen, 

hydropoliepen), zoetwater (spons, mosdier). De visresten zijn klein, de kies kan van een 

door de mens gegeten dier zijn.

De plantenresten, meest in de vorm van zaden, geven een vergelijkbaar beeld als 

dat van de schelpen: enkele zoutplanten (melkkruid, schorrenkruid), een plant 

gebonden aan brakwater (ruppia), enkele waterplanten van zoet water (waterlelie, 

fonteinkruid, waterranonkel, vederkruid), diverse soorten van moerassig terrein en 

natte oeverzones, een paar bomen en struiken en diverse landplanten van bermen, 

omgewerkte grond, grasland e.d. De aantallen zaden van planten van oevers 

(zoetwater) zijn duidelijk het hoogst. In hoeverre er veel zaden uit geërodeerde 

veenlagen aanwezig zijn is onduidelijk.

4.5.4 Conclusie

De eindconclusie is dat het geultje stromend zoetwater heeft bevat en dat dit onder 

invloed van de getijden stond. Er was dus stroomafwaarts een verbinding met de zee. 

Door de getijdenstromen konden kleine organismen vanuit zee aangevoerd worden. 

Deze konden hier echter niet leven. De oevers waren goed begroeid met oeverplanten. 

Door de stroming konden ook oudere afzettingen (veen, klei, zand) geërodeerd 

worden. Hierdoor is wat ouder materiaal in het geultje aanwezig. Dit kan hier afgezet 

zijn tijdens de vorming van de ondergrond van het duintje en daarna door de geul 

verspoeld.
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Sporen en structuren

5.1 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn er in totaal 1.371 sporen gedocumenteerd, waarvan er 1.035 

aan antropogene activiteiten zijn toegeschreven. De overige sporen zijn toegeschreven 

aan natuurlijke activiteiten, zoals vlekken, ingravingen van dieren of planten en 

bodemlagen. Een klein aantal sporen (N=49) betreft recente verstoring of moderne 

drains. 

De sporen bevinden zich over het hele onderzoeksterrein, maar de hoogste dichtheid 

bevindt zich duidelijk op de hogere delen van het duin. De sporen bevinden zich in 

de top van de duinafzettingen. In het hogere deel van het landschap, op de top van 

het duin werden de sporen bij de vlakaanleg direct zichtbaar onder de afdekkende 

kleiafzettingen, op de flanken van het duin waren ze pas onder de akkerlagen/bodem 

te herkennen. Over het algemeen zijn de sporen opgevuld met grijs/ bruingrijs zand, 

veelal met een nazak van blauwgrijs lutumrijk zand of zandige klei: dit laatste is het 

resultaat van de voornoemde overstroming van de duinflank. In sommige sporen is het 

lutumrijke of kleiige materiaal ook in de vullingen onder de nazak waargenomen. Dit 

laatste wijst op een relatief jongere datering.

Voor de datering van de sporen en structuren is gebruik gemaakt van het daarin 

aangetroffen vondstmateriaal, met name het aardewerk. Er zijn tijdens het veldwerk 

wel monsters genomen voor 14C onderzoek, maar deze bleken niet geschikt voor 

analyse. Op basis van de uniformiteit van het aardewerk dateren bijna alle sporen in 

één periode, namelijk de tweede helft van de midden- of begin van de late ijzertijd. 

De dateringen worden daarom niet bij elk spoor en elke structuur apart beschreven, 

aan het einde van het hoofdstuk is een aparte paragraaf gewijd aan de datering van de 

vindplaats (paragraaf 5.12). 

Na de beschrijving van twee aangetroffen vondstlagen, worden hieronder de 

structuren en sporen per type besproken.

5.2 Vondstlagen

Er zijn twee vondstlagen in het duinzand aangetroffen. Beide vondstlagen bevinden 

zich alleen ter hoogte van het hoogste deel van het duin; de bovenste vondstlaag 

(S5021) reikt tot aan de noordelijke flank (Figuur 5.2). De bovenste vondstlaag bevindt 

zich op de top van het duin en dekt het sporenniveau af, de onderste vondstlaag 

(S5020) bevindt zich op een dieper niveau in de duinafzettingen.

Daar waar de bovenste vondstlaag is aangetroffen, worden de duinafzettingen niet 

of nauwelijks afgedekt door Rijnafzettingen. De duinafzettingen bevinden zich hier 

direct onder de verstoorde bovengrond, wat ertoe geleid heeft dat de vondstlaag 

bijna geheel verdwenen is. De laag is alleen daar behouden, waar zich kleine laagten 

in het oorspronkelijke reliëf bevonden. Tijdens het veldonderzoek zijn deze zones 

gedocumenteerd als ‘depressie’ of ‘vlek’. De restanten van de vondstlaag kenmerken 

zich door een (donker)grijze kleur, de aanwezigheid van houtskoolpartikelen en 

vondstmateriaal. Het vondstmateriaal bestaat uit een brokje metaalslak en 68 

scherven aardewerk uit de midden – late ijzertijd.

5
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Huis 1 en huis 4 hebben een ONO – WZW oriëntatie, terwijl de elkaar overlappende 

plattegronden van huis 2 en huis 3 meer NO – ZW liggen. Wanneer gekeken wordt naar 

de constructie van de plattegronden, valt een grote onderlinge variëteit op: 

1. Huis 1 en 2 hebben een driebeukige constructie, bij huis 3 is er sprake van een 

tweebeukige constructie en huis 4 is deels twee- en deels driebeukig; 

2. De buitenstaanders van huis 2 en huis 3 zijn op een relatief regelmatige afstand van 

elkaar geplaatst, terwijl de onderlinge afstand bij huis 1 en 4 onregelmatiger is. 

3. Bij huis 1 is aan de oostelijke kopse kant een huisgreppel aangetroffen;

4. Aan de noord- en oostzijde van de huisplattegrond van huis 2 is een wandgreppel 

aanwezig;

5. De lengte van de plattegronden varieert tussen de ca. 9,2 en 19 m.

De locaties van de ingangen kon voor geen van de plattegronden worden vastgesteld. 

Ook over een binnendeling valt weinig te zeggen. Er zijn geen sporen zoals haarden 

aangetroffen, op basis waarvan een uitspraak over de indeling van de huizen is te 

doen. Huis 4 toont echter een verschil in constructie in de oostelijke en westelijke helft. 

In de oostelijke helft is er sprake van een tweebeukige constructie, terwijl de westelijke 

helft driebeukig is. Het verschil reflecteert waarschijnlijk het onderscheid tussen het 

woon- en staldeel van de plattegrond. Uit de sporen of vondsten valt niet af te leiden 

welke helft van de plattegrond als woondeel- en welke als staldeel dienst deed. Het 

ligt echter voor de hand om de geringere dichtheid in de paalstelling en (de daarmee 

gecreëerde) open ruimte in het westen met een woonfunctie te associëren. De hogere 

dichtheid aan palen in het westen kan juist te maken hebben met een extra indeling 

van de ruimte met stalboxen. Uitgaande van deze interpretatie is de centrale smalle 

ruimte tussen het woon- en staldeel te beschouwen als hal of toegangsruimte. Het ligt 

dan voor de hand dat de ingang tot het huis zich hier in de lange noord- en of zuidwand 

heeft bevonden. Het patroon van de buitenstaanders is echter te incompleet; er zijn 

geen concrete aanwijzingen voor ingangen te vinden in de palen, zoals een extra 

paalzetting aan weerszijden van de ingang om een insnijding in het overhangende 

dakvlak op te vangen.

In het westelijk kustgebied is voor de ijzertijd tot nu toe geen typologie van huisplat-

tegronden in gebruik, wat ondermeer komt door het relatief kleine aantal onderzochte 

huisplattegronden in de regio.54 Met name uit het kustgebied tussen Den Haag en 

Haarlem  zijn nauwelijks huisplattegronden bekend uit de midden- en late ijzertijd. Op 

de voormalige vliegbasis Valkenburg zijn in proefsleuven delen van huisplattegronden 

aangetroffen, maar deze zijn te fragmentarisch om uitspraken over de constructie 

te kunnen doen.55 De enige bekende plattegronden uit de directe omgeving van 

het onderzoeksgebied zijn aangetroffen in Noordwijk, Achterweg 11, slechts een 

kilometer ten noordoosten van Klei-Oost-Zuid.56 De plattegronden dateren uit de 

midden- of late ijzertijd. Net als bij de plattegronden uit Klei-Oost-Zuid vallen ook 

hier de onregelmatige bouw en de onderlinge verschillen tussen de plattegronden 

op (Figuur 5.3). De ene plattegrond heeft een lengte van ten minste 7 m (C9), terwijl 

de andere plattegrond 12 m lang is (C8). Plattegrond C8 heeft waarschijnlijk een één- 

of tweebeukige bouw gehad, met een dubbele rij buitenstaanders. Plattegrond C9 

was tweebeukig met een enkele rij buitenstaanders. De dubbele rij buitenstaanders 

komt bij de plattegronden uit Klei-Oost-Zuid niet voor en de twee (deels) 

tweebeukige plattegronden uit Katwijk vertonen een regelmatigere afstand tussen de 

buitenstaanders dan bij plattegrond C9 uit Noordwijk het geval is. 

54  Kok & Besselsen 2014, 209-234.
55  Tol & Jansen 2012, 129 & 147-150.
56  Van der Feest & Wilbers 2014, 49-50.
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Wanneer gekeken wordt naar het gehele westelijke kustgebied, valt op dat de 

plattegronden uit de ijzertijd zich kenmerken door een grote diversiteit en niet 

altijd eenduidige paalconfiguraties. Er lijkt een voorkeur te zijn voor tweebeukige 

plattegronden, maar in het noordelijke kustgebied, tussen de Oude Rijn en het Oer-IJ 

estuarium zijn de plattegronden voornamelijk driebeukig.57 Uit de verschillen tussen 

de huisplattegronden uit Klei-Oost-Zuid blijkt dat de grote diversiteit zoals beschreven 

voor het kustgebied, zelfs binnen een vindplaats kan gelden.

5.4 Spiekers

Spiekers betreffen kleine vierkante en rechthoekige bijgebouwen met een verhoogde 

vloer, die werden gebruikt voor de opslag van bijvoorbeeld graan of andere gewassen. 

De verhoogde vloer diende voor het droog houden van de voorraad en tegen 

ongedierte. Er zijn paalsporen van vier spiekers aangetroffen (Tabel 5.1): drie vierpalige 

spiekers en een zespalig exemplaar. Van spieker 2 is niet helemaal zeker of het 

inderdaad een structuur betreft, de vorm van deze spieker is enigszins onregelmatig.  

structuur type afmetingen spoordiepte 
(gem.)

vondstmateriaal bijzonderheden

spieker 1 vierpalig 1 x 1,3 m 40 cm 2 x aardewerk; 1 x vuursteen extra paal in noorden

spieker 2 vierpalig 1,2 x 1,2 11 cm - onregelmatig

spieker 3 zespalig 1,3 x 1,7 m 10 cm - -

spieker 4 vierpalig 1,7 x 2,1 46 cm 8 x aardewerk 

5.5 Kringgreppels

Er zijn tien kringgreppels aangetroffen (Figuur 5.4). Op één na bevinden ze zich op het 

oostelijk nederzettingsterrein; één kringgreppel is aangetroffen aan de westzijde 

van dit terrein, langs de geul. De sporen hebben een diameter tussen de 3,3 m en 4,8 

m, de diepte van de kringgreppels is over het algemeen gering (Tabel 5.2). De opvulling 

van de sporen is veelal vaag heterogeen met enkele houtskoolspikkels, soms is een 

57  Kok & Besselsen 2014, 223-224.

Figuur 5.3 
Huisplattegronden uit Noordwijk, Achterweg 
11 (bron: Van der Feest & Wilbers 2014, 49 -50).

Tabel 5.1 
Kenmerken van de aangetroffen spiekers.
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lichte gelaagdheid waargenomen. In de kringgreppels is maar weinig vondstmateriaal 

aangetroffen, enkele sporen bevatten fragmenten aardewerk.

kringgreppel vorm grootste diameter max. breedte spoor spoordiepte vondstmateriaal

1 ovaal 4,8 m 25 cm 10 cm 2 x aardewerk

2 vierkant 3,3 m 46 cm 22 cm 3 x aardewerk; 8 x bot

3 ovaal 3,5 m 38 cm 25 cm -

4 ? - 20 cm 1 cm -

5 ? - 25 cm 2 cm -

6 rond 3,5 m 46 cm 15 cm 2 x aardewerk

7 ? - 20 cm 4 cm -

8 rond 3,9 m 49 cm 20 cm 8 x aardewerk

9 ovaal 4,3 m 45 cm 13 cm 17 x aardewerk; 1 x ijzerslak

10 rond? - 30 cm 10 cm 4 x aardewerk

In een groot deel van Nederland worden kringgreppels uit de late prehistorie 

in verband gebracht met grafstructuren, maar in West-Nederland is de relatie 

tussen kringgreppels en graven nog niet aangetoond. Uit de directe omgeving zijn 

vergelijkbare kringgreppels bekend uit Nieuw-Valkenburg, Noordwijk Achterweg en 

ook in Oegstgeest is recentelijk een exemplaar aangetroffen.58 Ook in Midden-Delfland 

zijn vergelijkbare kringgreppels aangetroffen. Op de vindplaats MD 01.17 zijn hier vijf 

exemplaren gedocumenteerd, die uit de late ijzertijd/ vroeg Romeinse tijd dateren.59 

De greppels worden hier in verband gebracht met de ‘opslag’ van vee of voedsel en 

niet met het grafritueel. Directe aanwijzingen voor het één of het ander zijn, buiten 

de afwezigheid van crematie- of inhumatieresten, echter niet aangetroffen. Een 

indirecte aanwijzing voor een interpretatie als opslagplek is de opgeworpen grond 

binnen de greppels. Een dergelijke ophoging is essentieel voor droge opslag binnen 

een nat landschap. Ook de opvulling van de greppels wijst op een dergelijke context; 

de greppels lijken namelijk watervoerend te zijn geweest en staan in enkele gevallen in 

verbinding met een groter veldsysteem. 

Hoewel de kringgreppels uit Katwijk diverse oversnijdingen tonen met andere 

greppels, is een verbinding met greppelsystemen in Katwijk niet aangetoond. Het 

ligt echter wel voor de hand dat de greppels de afvoer van water verzorgde met 

het oog op een droge zone daarbinnen. Voor de kringgreppels te Katwijk kan als 

aanvullend argument voor de interpretatie als opslagruimte voor vee of voedsel nog 

worden aangevoerd dat de kringgreppels (op één na) op het nederzettingsterrein zijn 

58  Tol & Jansen 2012, 115 & 133; Van der Feest & Wilbers 2014; Van de Geer 2015.
59  Van Londen 2006, 32.

Figuur 5.4 
Kringgreppel 6 in het sporenvlak. 

Tabel 5.2 
Kenmerken van de kringgreppels.
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aangetroffen. Voor funeraire structuren ligt een ligging buiten de nederzetting meer 

voor de hand.

5.6 Greppels

In de projectdatabase zijn ongeveer 300 greppels gedocumenteerd. Een deel van 

de greppels staat onder verschillende spoornummers in de database, omdat er in 

verschillende putten verschillende spoornummers uitgedeeld zijn. Op basis van de 

ligging van de greppels zijn twaalf greppelsystemen onderscheiden: greppels die over 

een groot traject gevolgd kunnen worden en een vergelijkbare breedte en opvulling 

hebben. Vaak bestaat een greppelsysteem uit meerdere greppels die haaks ten 

opzichte van elkaar gelegen zijn.

Op het terrein bevinden zich nog ongeveer 175 greppels die niet aan één van de 

greppelsystemen te koppelen zijn. Vaak zijn dit relatief smalle greppels die slechts over 

een kort traject te volgen zijn. Soms sluiten ze wel aan op één van de systemen. Veel 

van deze greppels zullen ad hoc gegraven zijn in natte tijden en zijn als afwaterings-

greppels te beschouwen.

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende greppelsystemen, waarbij 

geprobeerd is ook de functie te achterhalen. Daarna wordt één losliggende greppel 

wat uitgebreider beschreven, omdat deze in vorm en opvulling afwijkt van de andere 

losse greppels die hierboven zijn beschreven. De greppelsystemen hebben wisselende 

hoeveelheden vondstmateriaal opgeleverd. Veel van de greppelstructuren bevatten 

aardewerk, daarnaast is ook huttenleem, steen, bot en metaalslak in de greppels 

aangetroffen (Tabel 5.3).

Greppel-
systeem

aardewerk
(g)

huttenleem
(g)

natuursteen
(g)

bot
(g)

metaalslak
(g)

aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht

1 67 445,6 3 60,1 10 671,6 1 6,2

2 133 1614,9 1 14,9 2 73,8 5 83,8

3 188 1888,8 9 229,7 23 314,2

4 58 531,5 2 324,6

5 2 11,8 2 121,7

6 37 241,3 2 95,8 6 37,6

7 7 30,9 1 37,4

8

9 349 3499,7 6 50,8 5 73 8 59,5 2 88,5

10

11 355 7234,1 1 5,5 3 108,4 49 363,7

12 2 18,6 1 7,8

Greppelsysteem 1
Greppelsysteem 1 bestaat uit twee greppels, die in een rechte hoek ten opzichte van 

elkaar liggen op het oostelijke nederzettingsterrein. De eerste greppel bevindt zich in 

het noorden van het terrein en heeft een ZW – NO oriëntatie, waarbij het de contouren 

van het duin volgt (Figuur 4.2). De greppel is over een lengte van 70 m te volgen, beide 

uiteinden bevinden zich binnen het onderzochte gebied. Opvallend is dat de greppel 

in het westen eindigt in een soort lus. Vlak voor het oostelijke uiteinde oversnijdt de 

greppel een tweede greppel die hier haaks op ligt. De NW – ZO gerichte greppel loopt 

ca. 50 m richting het zuiden door. Vervolgens lijkt het of de greppelsporen over een 

lengte van 30 m niet bewaard te zijn gebleven. Op de zuidelijke gelegen flank gelegen 

put 29 is weer een segment van ca. 8 m lengte bewaard. De NW – ZO gerichte greppel 

is eenmaal opnieuw gegraven, deels in de loop van de oude greppel, deels er net naast 

(Figuur 5.6). 

Tabel 5.3 
Vondstmateriaal per greppelsysteem.
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De doorsnede van de 0,5 tot 1,25 brede greppels is in de lage delen anders dan op 

het hoger gelegen deel. De greppel in het noorden van het terrein, en het noordelijke 

deel van de NW – ZO gerichte greppel zijn onderin opgevuld met een donkergrijze 

band licht humeus zand, welke soms verrommeld is (Figuur 5.7). Op de hoger gelegen 

delen is deze vulling echter niet aangetroffen (Figuur 5.6). Hier bestaat de basis van 

de greppel uit blauwgrijs kleiig zand. Op de lager gelegen delen is deze laag ook 

aangetroffen in de greppels, maar hier dekt deze de zandige vulling af. Het verschil in 

opvulling wijst er op dat de greppel in het lager gelegen deel vaker watervoerend was, 

waardoor er meer dichtslibbing optrad. Het bovenste deel van de greppels is op de 

meeste plekken te beschrijven als een bruine, kleiige nazak.

Gezien de ligging van de noordoost – zuidoost lopende greppel aan de noordelijke 

rand van de nederzetting, op de overgang van de hoger gelegen top van het duin 

naar de lager gelegen flank lijkt een interpretatie als begrenzing van de nederzetting 

geïnterpreteerd.

Greppelsysteem 2 
Greppelsysteem 2 ligt in het centrale deel van de nederzetting en bestaat uit drie grep-

pelsegmenten die in een u-vorm liggen. De oriëntatie van het greppelsysteem is gelijk 

aan die van systeem 1. De greppels liggen rond de huisplattegronden van huis 2 en 3 

en op basis van de parallelle ligging is een associatie aannemelijk. Het greppelsysteem 

Figuur 5.6 
Doorsnede van de noordwest – zuidoost 
gerichte greppel S1348 & S1351 van grep-
pelsysteem 1 op de top van het duin.

Figuur 5.7 
Doorsnede van de noordwest – zuidoost geri-
chte greppel S441 van greppelsysteem 1 op 
de noordelijke flank van het duin.
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is open aan de westelijke zijde. De afstand tussen de noordelijke en zuidelijke greppel 

bedraagt 18 m, deze beide segmenten zijn 15 m lang. 

De greppel is ca. 90 cm breed. De opvulling bestaat uit een lichtgrijze zandige en 

heterogene basis met daarboven een donkergrijs pakket zandige klei met hout-

skoolbrokjes. Uit het zuidelijke segment komt een relatief grote hoeveelheid 

vondstmateriaal. Onder de ca. 70 fragmenten aardewerk bevinden zich een fragment 

van een weefgewicht en de helft van een aardewerken bol. 

Op basis van de ‘vuile’ opvulling van de greppel en de ligging ten opzichte van huisplat-

tegronden 2 en 3, wordt greppelsysteem 2 als erfgreppel geïnterpreteerd. Het afval in 

de greppel wijst op de nabijheid van een huis.

Greppelsysteem 3 
In het noorden van het nederzettingsterrein loopt een tweede greppelsysteem die het 

akkerareaal van het nederzettingsterrein scheidt. Net als greppelsysteem 1 volgt de 

greppel hierbij de contouren van het hoogtemodel (Figuur 4.2). Vanuit de O-W gerichte 

greppel zijn er enkele aftakkende greppels richting het noorden en zuiden (

Figuur 5.5). Richting het oosten is het onderzoeksareaal uitgebreid om de greppel te 

volgen en het einde van de greppel, of de afbuiging ervan vast te stellen. Dit is echter 

niet gelukt, de greppel loopt tot buiten het nederzettingsgebied door. Spoor 443 in put 

29 vormt mogelijk de zuidelijke begrenzing van de nederzetting naar het akkerareaal, 

de greppel loopt parallel aan de noordelijke begrenzing. Omdat de greppel echter over 

een lengte van maar 11 m is gedocumenteerd, is dit niet met zekerheid vast te stellen. 

De O-W gerichte greppel in het noorden bestaat in het oosten uit één fase, maar 

splitst zich naar het westen toe in twee aparte greppels (Figuur 5.8) die op basis van 

de opvulling allebei eenmaal opnieuw zijn uitgegraven. De opvulling van de greppel 

bestaat onderin uit en donkergrijze zandige, licht heterogene opvulling. Deze vulling 

is alleen plaatselijk, in put 34 waargenomen. Hierboven bevindt zich een blauwgrijze 

vulling van afwisselend zand en zandige kleilagen. De bovenste 15 cm van de sporen 

bestaan uit een bruingrijze, homogene kleiige nazak. Daar waar het terrein lager 

gelegen en natter is, is de greppel onderin humeus tot venig (Figuur 5.9). Op het 

breedste punt is de greppel 2,8 m breed. Het meest diepe deel van de greppel ligt in 

het noordwesten van het terrein; de diepte bedraagt hier 65 cm.

 

Gezien de meerfasige vulling, de ligging en de breedte, lijkt het een systeem van ned-

erzettingsgreppels te betreffen.

Figuur 5.8 
Doorsnede van de oost-west greppels S499 en 
S501, behorend tot greppelsysteem 3. 



Klei OOst Zuid    61

Greppelsysteem 4
Vanuit de zuidoostelijke hoek van huis 1 loopt er in oostelijke richting een greppel 

die vervolgens naar het noorden toe afbuigt en uiteindelijk in een greppel van 

greppelsysteem 3 opgaat. Wel wordt de greppel over ca. 8,75 m onderbroken, daar 

waar greppelsysteem 10 is gelegen. Vanuit huis 1 loopt er tevens een greppel in 

zuidelijke richting, die afwatert op greppelsysteem 6. Beide greppels zijn vrij smal en 

opgevuld met blauwgrijs, kleiig zand. De greppels zijn als percelering geïnterpreteerd. 

Greppelsysteem 5
Twee smalle greppels lopen met een lichte kromming van het NNW naar het ZZO 

midden door de vindplaats en konden over een lengte van ca. 55 m worden gevolgd. 

Op het breedste punt heeft spoor 525 een breedte van ca. 70 cm, de diepte van de 

greppels varieert tussen 4 en 37 cm. De doorsnede van de greppels is ovaal en de 

opvulling bestaat uit zandige klei. Greppelsysteem 5 is op grond van de oversnijdingen 

jonger dan systeem 1, maar ouder dan greppelsystemen 2 en 3. De functie van de 

greppel is onduidelijk. Uitgaande van de ligging ligt een indeling van het nederzettings-

terrein nog het meest voor de hand.

Greppelsysteem 6
In het westelijk deel van de nederzetting loopt een licht gebogen greppel vanuit 

het noordoosten, richting het zuidwesten en vervolgens het noordwesten. In het 

noordoosten is er sprake van één brede (maximaal 3 m breed) greppel, maar richting 

het westen valt deze uiteen in twee, en later drie greppels. De begrenzing van de 

greppels is aan beide uiteinden onduidelijk, omdat deze in niet opgegraven stroken 

liggen. Het westelijke uiteinde van de greppel is waarschijnlijk opgeruimd/ oversneden 

door de jongere geul die in put 22 en 24 loopt. Mogelijk kan de greppel worden gezien 

als zuidelijke begrenzing van het nederzettingsterrein. 

Greppelsysteem 7
Feitelijk bestaat dit greppelsysteem uit één greppel, met een afsplitsing, die over een 

lengte van slechts 20 m te volgen is (Figuur 5.10). Het spoor is in zijn geheel opgevuld 

met klei/ kleiig zand, dat onderin blauwgrijs en bovenin meer bruin van kleur is. 

Figuur 5.9 
Doorsnede van de noord-zuid lopende grep-
pel S680, behorend tot greppelsysteem 3. 
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De greppel ligt aan de zuidoostzijde van de nederzetting en betreft het enige spoor 

dat de greppels van systeem 3 oversnijdt en dus jonger is. De oriëntatie van het spoor 

komt ook niet overeen met de ligging van andere greppelsystemen of structuren. 

Mogelijk kan de greppel worden geïnterpreteerd als de zuidelijke begrenzing van het 

nederzettingsareaal.

Greppelsysteem 8
In het buitengebied ten westen van de nederzetting zijn twee parallelle greppels over 

meerdere putten te vervolgen, over een lengte van ca. 100 m. De greppels hebben een 

NO – ZW oriëntatie die overeenkomt met die van onder andere greppelsysteem 1. De 

greppels volgen, net als greppelsysteem 1, de contouren van het duin. De greppels 

hebben een onderlinge afstand van 3 m en een breedte van maximaal 90 cm. Onderin 

de greppels bevindt zich blauwgrijs kleiig zand, met daarin lagen lichtgeelbruin 

duinzand. Hierboven bevindt zich een bruine, kleiige nazak.

De greppels worden gezien als onderdeel van de percelering van het buitengebied 

waar werd geakkerd en vee werd geweid. Het feit dat er in put 42 wel akkersporen ten 

noorden, maar niet ten zuiden van de greppels zijn aangetroffen, ondersteund dit. 

Greppelsysteem 9
In het oostelijk deel van de nederzetting wordt een terrein van ca. 20 x 25 m 

afgebakend door enkele smalle greppels die in het noorden tegen greppelsysteem 

3 aanligt. Het systeem bestaat uit vier smalle greppels van gemiddeld 45 cm breed 

die tussen de 10 cm en 3 m uit elkaar liggen. De binnenste greppel bakent een 

kleiner gebied af dan de buitenste drie greppels. De greppel heeft in het zuidwesten 

een 2,4 m brede opening. Ook in de twee buitenste greppels zijn enkele openingen 

waargenomen. Deze openingen lijken eerder het gevolg van een slechte conservering 

van de greppels, dan dat het bewuste doorgangen zijn. De binnenste greppel heeft 

een diepte tussen de 38 en 45 cm, de middelste is tussen de 12 en 36 cm diep en van de 

buitenste greppel bedraagt de diepte 1 tot 20 cm. 

Het greppelsysteem lijkt in eerste instantie huis 4 te omgreppelen, maar enkele van de 

paalsporen in het westen van de plattegrond liggen tussen de greppels. De greppels en 

het huis zullen daarom niet gelijktijdig zijn, waarschijnlijk dateert de huisplattegrond 

Figuur 5.10 
Doorsnede van spoor 445 en spoor 377 van 
greppelsysteem 7. 
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ouder dan het greppelsysteem (zie paragraaf 5.12). Mogelijk kan het systeem als 

veekraal worden geïnterpreteerd. 

Greppelsysteem 10
Dit greppelsysteem betreft een smalle greppel die een vierkant areaal van ca. 5,9 x 

4,8 m begrenst (Figuur 5.11). In het zuiden wordt de greppel deels oversneden door de 

hieronder beschreven greppelsysteem 11. De greppel heeft een geringe diepte van ca. 

20 cm en is opgevuld met blauwgrijs, lutumrijk zand.

De greppel kan onderdeel hebben gevormd van de omheining van een veekraal, maar 

er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld de afscheiding van een moestuin.

Greppelsysteem 11
Bij deze greppel is er feitelijk geen sprake van een systeem, maar van een losliggende 

greppel (S721/ 1041). Vanwege de opmerkelijke opvulling van de greppel wordt deze 

hier echter toch beschreven. De greppel is recht, min of meer O-W georiënteerd, 13,7 

m lang en 0,9 m breed. In doorsnede is de greppel enigszins rechthoekig en ca. 20 cm 

diep. In de opvulling zijn verschillende fasen te herkennen: onderin het spoor bevindt 

zich een dun donkergrijs, humeus bandje dat op sommige plekken slechts één cm dik 

is en op andere plekken een dikte van ca. 7 m heeft. Hierboven bevindt zich een relatief 

schoon pakket zand met een bruingrijze lutumrijke zandlaag daarboven. In delen van 

de greppel bevindt zich een laatste opvulling van donkergrijs tot zwart, humeus, kleiig 

materiaal. 

Figuur 5.11 
Overzicht van greppelsysteem 10. 

Figuur 5.12 
Dwarsdoorsnede door greppel S721, grep-
pelsysteem 11.
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Ondanks dat de greppel niet erg diep is, heeft deze een grote hoeveelheid vondsten 

opgeleverd: 355 scherven aardewerk, 49 dierenbotten, 3 stenen en een brok verbrande 

klei/ leem. Het meeste vondstmateriaal is afkomstig uit de bovenste donkergrijze tot 

zwarte vulling, maar ook aan de basis van de greppel zijn vondsten aangetroffen. 

De exacte functie van de greppel is onbekend. De relatief grote hoeveelheid afval in de 

greppel wijst op de nabijheid van een huis.

Greppelsysteem 12
Deze greppel vormt mogelijk een tweede veekraal of begrenzing van een moestuin. 

Het betreft een u-vormige greppel, met een open zijde in het westen. De greppel 

bakent een ruimte van ca. 5,8 x 5,7 m af. De greppel heeft een diepte van  8 tot 10 cm 

en is opgevuld met grijs zand. Op basis van oversnijdingen is de greppel ouder dan huis 

2 en greppelsysteem 2.

5.7 Waterkuilen

Vier kuilen zijn geïnterpreteerd als waterkuil. Twee van de kuilen liggen op het ned-

erzettingsterrein, de twee andere kuilen liggen op de noordelijke  flank van het duin. 

De waterkuilen zijn met name op basis van de diepte en omvang van de sporen 

onderscheiden van de overige kuilen. 

Waterkuil 1
De waterkuil ligt op nog geen 2 m afstand van de oostelijke kopse kant van huis 3 

(S960). In het sporenvlak heeft het spoor een ronde vorm en meet 2 x 1,9 m. De diepte 

bedraagt 105 cm, de doorsnede is komvormig. Er zijn vier verschillende fasen van 

opvulling onderscheiden (Figuur 5.13).60 Onderin (vulling 4) bevindt zich een ‘schone’ 

vulling van lichtbruingrijs zand waarin spoellaagjes te herkennen zijn. Dit zand zal al 

vrij snel na het graven vanaf de wanden in de kuil zijn gespoeld. Hierboven bevinden 

zich een dunne band van blauwgrijze, lutumrijk zand met kleine aardewerkfragmentjes 

(vulling 3). De kuil lijkt eenmaal opnieuw uitgegraven te zijn, waardoor vulling 3 alleen 

aan de zijkanten van de kuil bewaard gebleven is. De hierboven gelegen vulling 2 is 

lichtgrijs met iets lutumrijke bandjes. De bovenste 15 cm van het spoor betreft de 

nazak. Deze is grijs van kleur en bestaat ook uit lutumrijk zand, met houtskoolbrokjes 

60  De onderkant van de kuil is op de foto niet zichtbaar. Vanwege wateroverlast is de coupe in 
eerste instantie op het niveau op de foto aangelegd. Na documentatie is de coupe verdiept 
en bleek de bodem van het spoor slechts enkele centimeters dieper te liggen dan op de foto 
zichtbaar is.

1

2
33

4

Figuur 5.13 
Doorsnede van de waterkuil 1. Foto richting 
het noordwesten.
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en aardewerk scherven. Uit de nazak zijn 14 fragmenten aardewerk verzameld, uit 

vulling 2, 2 fragmenten. De aardewerkbrokjes in vulling 3 waren te klein en te poreus 

om te kunnen verzamelen. 

Waterkuil 2
De waterkuil leek in het sporenvlak in eerste instantie een kleine kuil te betreffen. Bij 

het couperen bleek het spoor echter bijna rechte wanden te hebben, die op 84 cm 

diepte overgingen in een ronde bodem (Figuur 5.14). De bovenste 16 cm van het spoor 

bestaan uit een blauwgrijze nazak van kleiig zand. De rest van het spoor bestaat uit 

een gelaagde vulling van grijs zand met dunne donkergrijze humeuze bandjes. Uit het 

spoor is maar één vondst afkomstig, een vuurstenen afslag uit de nazak.

Waterkuil 3
Spoor 42/439 werd al tijdens het proefsleuvenonderzoek ontdekt, maar is toen slechts 

deels onderzocht, omdat het spoor maar voor de helft in de proefsleuf lag.61 In het 

vlak heeft deze ovale kuil een doorsnede van 2,15 x 1,6 m, de diepte bedraagt 60 

cm. In de opvulling van het spoor zijn drie vullingen onderscheiden (Figuur 5.15). De 

basis bestaat uit een ca. 20 cm dikke laag lichtgrijs zand met veel dunne, humeuze 

bandjes en enkele fragmenten natuurlijk, onbewerkt hout. Hierboven bevindt zich een 

enigszins rommelige vulling van sterk zandig veen met zandlesjes. De nazak van het 

spoor bestaat uit donkerbruingrijs, min of meer homogeen, humeus zand. Gezien de 

gelaagdheid van de kuil zal deze langzaam opgevuld geraakt zijn. De humus en veen 

wijzen erop dat het terrein ten tijde van de opvulling van de kuil al relatief nat was. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is de kuil als waterput geïnterpreteerd. Gezien het 

ontbreken van een houten beschoeiing houdt deze interpretatie geen stand, mogelijk 

kan de kuil wel als waterkuil worden gezien. 

61  Hemminga 2016, 28.

Figuur 5.14 
Doorsnede van waterkuil 2. Foto richting het 
zuidwesten.
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden uit de waterkuil vier stenen verzameld, 

waaronder een rolsteen die mogelijk als wet- of wrijfsteen is gebruikt.62 Daarnaast is 

tijdens de proefsleuvenfase een botanisch monster verzameld, welke is geanalyseerd. 

Dit leverde macroresten op van braam, boterbloem, bitterzoet en hondsdraf. Voor de 

complete analyseresultaten wordt verwezen naar de rapportage van het proefsleuve-

nonderzoek.63

Waterkuil 4
Waterkuil 4 (S1537) werd tijdens het afwerken van de noord-zuid lopende greppel 

van het hoofd greppelsysteem aangetroffen onder de greppel (S1525). De kuil heeft 

een ronde doorsnede van 1,25 m en vanaf het sporenvlak een diepte van ca. 80 cm. 

In doorsnede heeft de kuil min of meer rechte wanden en een vlakke bodem (Figuur 

5.16). De onderste 10 cm van het spoor zijn opgevuld met een gelaagd pakket lichtgrijs 

zand, daarboven bevindt zich een grof gelaagde vulling van sterk humeus grijsbruin 

zand. Uit de bovenste vulling zijn een scherf aardewerk en vier botfragmenten 

verzameld, waaronder een fragment menselijk scheenbeen. Ook is in vulling 1 een 

bewerkt stuk hout aangetroffen. Gezien de ligging onder de greppel, wordt de kuil als 

waterkuil geïnterpreteerd.

waterkuil spoor vorm in vlak diameter diepte NAP onderkant spoor vondstmateriaal

1 S960 rond 2 x 1,9 m 105 cm -1,2 m 2 x aardewerk

2 S898 rond 0,65 cm 84 cm -1,2 m 1 x vuursteen

3 S42/ 439 ovaal 2,15 x 1,6 m 54 cm -1,67 m

4 S1537 rond 1,25 m 77 cm -1,69 m 2 x aardewerk; 
3 x dierlijk bot; 
1 x menselijk bot; 
1 x hout

62  Bijdrage Knippenberg, in Hemminga 2016, 34.
63  Bijdrage Hees, in Hemminga 2016, 35-36.

Figuur 5.15 
Doorsnede van waterkuil 3. Foto’s richting het 
oosten.

Tabel 5.4 
Kenmerken van de waterkuilen.
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5.8 Kuilen

Er zijn in totaal 68 kuilen aangetroffen. De meeste kuilen bevinden zich op het ned-

erzettingsterrein, enkele kuilen zijn op de noordelijke en één op de zuidelijke akker 

aangetroffen. Het is niet mogelijk gebleken de functie van de kuilen vast te stellen.

Kuilen in de nederzetting
In totaal zijn er 56 kuilen aanwezig op het nederzettingsterrein. Hoewel de sporen 

verspreid over het hele terrein zijn aangetroffen, ligt de hoogste concentratie op het 

hoogste gedeelte van het duin, waar de hoogte van het sporenvlak rond 0 m NAP 

schommelt. Enkele kuilen zijn binnen een huisplattegrond aangetroffen. Op basis van 

de ligging van de kuilen lijken dit echter geen inpandige kuilen te betreffen die bij de 

boerderij horen; ze lijken eerder uit een andere periode te stammen.

Over het algemeen zijn de kuilen redelijk uniform in afmetingen en opvulling. De 

kleinste kuilen onderscheiden zich qua afmetingen nauwelijks van de paalsporen, de 

grootste kuil meet 3,3 bij 2,5 m. Gemiddeld hebben de kuilen in het sporenvlak een 

lengte van 98 cm en een breedte van 68 cm. De diepte van de kuilen varieert tussen 6 

en 50 cm, met een gemiddelde van 22 cm. In de meeste kuilen is zijn maar één of twee 

vullingen onderscheiden. Waar twee vullingen aanwezig zijn, kan de bovenste vulling 

meestal als nazak worden geïnterpreteerd. Regelmatig is deze iets kleiig of lutumrijk, 

hoewel dit zeker niet bij alle kuilen het geval is. In tegenstelling tot de waterkuilen, is 

de vulling zelden gelaagd, maar vaak homogeen of gevlekt.

Ongeveer de helft van de kuilen, 32 stuks, hebben vondstmateriaal opgeleverd. In de 

meeste kuilen betreft dit slechts enkele fragmenten. De meest vondstrijke kuil is S308. 

Een relatief grote en diepe kuil bevindt zich direct ten oosten van huis 1, waarin 72 

fragmenten aardewerk en enkele fragmenten slakmateriaal verspreid over de vulling 

zijn aangetroffen. Ook S671 is relatief vondstrijk, met 42 stukken aardewerk en een 

natuursteen. 

Figuur 5.16 
Doorsnede van waterkuil 4, aangetroffen op 
een dieper niveau onder greppel S1525. Foto 
richting het noorden.
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spoor lengte breedte diepte vorm in vlak vorm doorsnede

S266 77 cm 43 cm 10 cm ovaal  

S300 71 cm 33 cm 18 cm ovaal ovaal

S301 94 cm 32 cm 8 cm ovaal ovaal

S308 206 cm 194 cm 50 cm vierkant ovaal

S353 81 cm 44 cm 10 cm onregelmatig rechthoekig

S386 56 cm 40 cm 8 cm ovaal ovaal

S405 139 cm 94 cm 16 cm ovaal ovaal

S490 201 cm 114 cm 36 cm ovaal ovaal

S519 88 cm 79 cm 26 cm rond rond

S546 334 cm 250 cm 32 cm onregelmatig onregelmatig

S547 138 cm 133 cm 18 cm rond ovaal

S552 85 cm 77 cm 12 cm rond ovaal

S558 58 cm 55 cm 18 cm rond rond

S564 102 cm - 29 cm rond? rond

S581 123 cm 88 cm 20 cm onregelmatig ovaal

S605 99 cm 91 cm 14 cm rond ovaal

S607 42 cm 32 cm   rond  

S608 52 cm 52 cm rond  

S627 123 cm 77 cm   onregelmatig  

S631 41 cm 28 cm   rond  

S636 74 cm 66 cm 45 cm rond rechthoekig

S651 111 cm 73 cm   ovaal  

S654 65 cm 32 cm ovaal  

S658 60 cm 27 cm 20 cm ovaal ovaal

S660 66 cm 34 cm 38 cm ovaal vierkant

S671 169 cm 114 cm 10 cm ovaal ovaal

S692 109 cm 91 cm   rechthoekig  

S708 62 cm 48 cm 12 cm ovaal  

S709 78 cm 69 cm 12 cm rond rechthoekig

S744 129 cm 66 cm 14 cm ovaal ovaal

S751 64 cm 61 cm 32 cm rond ovaal

S761 49 cm 40 cm 15 cm rond ovaal

S803 86 cm 40 cm   rechthoekig  

S824 55 cm 31 cm 14 cm ovaal ovaal

S872 64 cm 38 cm 22 cm ovaal ovaal

S877 65 cm 42 cm 20 cm ovaal ovaal

S882 52 cm 48 cm 24 cm rond rond

S883 136 cm 111 cm 6 cm ovaal ovaal

S895 55 cm 52 cm 18 cm rond ovaal

S955 227 cm 90 cm 25 cm ovaal ovaal

S961 84 cm 71 cm 16 cm rond ovaal

S988 79 cm 48 cm 17 cm ovaal  

S1006 59 cm 36 cm 19 cm ovaal ovaal

S1012 48 cm 31 cm 30 cm ovaal rond

S1103 98 cm 67 cm 13 cm ovaal ovaal

S1166 129 cm 75 cm 45 cm rechthoekig rond

S1241 97 cm 27 cm 16 cm ovaal ovaal

S1275 48 cm 50 cm 25 cm rond? ovaal

S1312 83 cm 80 cm 10 cm rond ovaal

S1335 143 cm 125 cm 45 cm rond rond

S1337 70 cm 57 cm 43 cm rond rond

S1338 218 cm 131 cm 35 cm ovaal ovaal

S1448 73 cm 28 cm 25 cm ovaal ovaal

S1450 111 cm 54 cm 21 cm ovaal ovaal

S1477 108 cm 80 cm 28 cm ovaal ovaal

Kuilen op de akker
Op de noordelijke flank van het duin is een cluster van zes kuilen opgegraven; ook op 

de zuidelijke flank is één kuil ontdekt (Tabel 5.6). Uitgaande van de afwijkende (lage) 

ligging ten op zicht van de kuilen op het nederzettingsterrein, valt te verwachten dat 

de sporen een andere functie gehad zullen hebben. Door de natte omstandigheden is 

Tabel 5.5 
Kenmerken van de kuilen op het 
nederzettingsterrein.
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de opvulling van de sporen bovendien veel humeuzer/ veniger dan die van de sporen 

op de top van het duin. Alle kuilen tonen onderin en aan de randen een gelaagde 

opvulling, met afwisselend veen en zandlaagjes, die wijzen op een natuurlijke en 

geleidelijke opvulling. De meeste kuilen lijken deels opnieuw uitgegraven, waarna het 

bovenste deel van de kuil is opgevuld met een homogeen of brokkelig pakket (sterk) 

humeus zand (Figuur 5.17). Slechts twee kuilen hebben vondsten opgeleverd: uit S1528 

zijn twee runderbotten verzameld en in S1533 was een onbewerkte steen aanwezig. De 

functie van de kuilen is niet af te leiden.

spoor diameter diepte vorm in vlak vorm doorsnede ligging

S234 88 cm 64 cm rond rond zuidelijke flank

S1523 75 cm 58 cm rond rond noordelijke flank

S1527 60 cm 56 cm rond rechthoekig noordelijke flank

S1528 58 cm 18 cm rond rechthoekig noordelijke flank

S1529 39 cm 28 cm rond rechthoekig noordelijke flank

S1530 53 cm 28 cm rond rechthoekig noordelijke flank

S1533 49 cm 44 cm rond rechthoekig noordelijke flank

5.9 Palenrij

In het westelijk deel van de nederzetting bevindt zich een palenrij met een O-W 

oriëntatie. De palenrij loopt parallel aan de 2,2 m noordelijker gelegen greppel spoor 

S721/ 1041 (greppelstructuur 11) en hangt hier ongetwijfeld mee samen. De lengte van 

de structuur bedraagt 12,9 m en hij bestaat uit acht sporen. Bij het couperen van de 

sporen werden in de meeste gevallen twee tegen elkaar geplaatste paalgaten herkend. 

Feitelijk is er dus sprake van een dubbelgestelde palenrij. In het veld viel de palenrij 

op doordat de sporen in vorm en opvulling afweken van de omliggende sporen. In het 

vlak hadden de sporen een rechthoekige vorm, de vulling van de sporen toonde ‘vuiler’ 

dan de meeste andere sporen. Dat wil zeggen dat er meer houtskoolbrokjes en kleine 

brokjes aardewerk in de vulling aanwezig waren. De sporen leveren dan ook relatief 

veel vondstmateriaal op. Aangetroffen zijn een steen en 16 stuks aardewerk. Het afval 

in de sporen wijst op de nabijheid van een huis net als het voornoemde, aangrenzende 

greppelsysteem 11.

Figuur 5.17 
Doorsnede van één van de kuilen (S1523) 
op de noordelijke flank van het duin. Foto 
richting het noorden.

Tabel 5.6 
Kenmerken van de kuilen op de flanken van 
het duin.
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5.10 Ploegsporen

Op de flanken van het duin werd niet gewoond; daar bevonden zich de (bij de 

nederzetting behorende) akkers. Er zijn grote arealen eergetouwkrassen waargenomen 

op zowel de noordelijke als op de zuidelijke flank van het duin (Figuur 5.18). Ook in 

de westelijk gelegen put 42 zijn ploegsporen 0ntdekt. De sporen waren in het vlak 

veelal niet breder dan 5 cm, meestal konden ze over meerdere meters lengte worden 

vervolgd. In het profiel waren de sporen zichtbaar als ondiepe kommetjes onder de 

akkerlaag. 

De meeste eergetouwkrassen hangen onder de donkergrijze akkerlaag in de top 

van het duin (S5021). In de lager gelegen delen, waar zich veen heeft ontwikkeld, 

bevinden de akkersporen zich onder dit veenpakket. Plaatselijk is ook een jongere 

fase met ploegsporen aangetroffen. Deze jongere fase is alleen in put 30, 33 en 34, op 

de noordelijke flank waargenomen. De jongere ploegsporen worden door een dunne 

laag stuifzand van de oudere fase onderscheiden en hangen onder een blauwgrijze, 

lutumrijke overstromingslaag (S6021, Figuur 5.19). Op de laagst gelegen delen van 

het terrein, in de putten 28, 32 en 37 is de jongere fase ploegsporen niet aangetroffen. 

Gezien de veenontwikkeling hier, was dit deel van het terrein waarschijnlijk reeds te 

nat voor akkerbouw.

Het akkerareaal (oudste fase) kon op basis van de aangelegde putten en sleuven 

niet worden begrensd, waardoor de omvang van het areaal niet bekend is. Op de 

noordelijke flank van het duin omvat het akkerareaal ten minste 75 x 30 m. Op de 

zuidelijke flank zijn de sporen slechts in enkele smalle sleuven herkend. Op basis van 

deze sleuven lijken de eergetouwkrassen de flank van het duin over ten minste 100 m 

te volgen.

Aan de noordelijke flank zijn de sporen aanwezig vanaf ca. 0,4 m –NAP tot ten minste 

1,4 m -NAP, op de zuidelijke flank liggen de sporen dieper en komen ze voor vanaf ca. 

1,4 m -NAP. 

Op de meeste plekken waren in de sporen twee verschillende oriëntaties te herkennen. 

Enkele malen zijn ook gebogen ploegsporen aanwezig, die het draaien van de ploeg 

kunnen reflecteren. 

Figuur 5.18 
Eergetouwkrassen in het vlak, put 30. Foto 
richting het oosten.
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5.11 Sporen uit de middeleeuwen, Nieuwe tijd & verstoringen

Er is één spoor aangetroffen dat in de middeleeuwen is te plaatsen. In het meest 

oostelijk deel van het onderzoeksgebied bevindt zich een NNW-ZZO lopende greppel 

(S1520/ 161), die op basis van een archeologisch compleet potje van grijsbakkend 

aardewerk in de 13e of 14e eeuw wordt gedateerd. In vergelijking met de sporen uit de 

ijzertijd is het spoor met bruiner, kleiiger materiaal opgevuld.

Vier sloten, die het duin NO-ZW doorkruisen, dateren uit de Nieuwe tijd. Eén van de 

sloten is alleen in de zuidelijk gelegen put 29 aangetroffen, de meest noordelijke sloot 

alleen in put 23. De twee andere sloten liggen op ca. 2 m afstand van elkaar en zijn 

over het hele nederzettingsterrein te vervolgen. De sloten kunnen in verband gebracht 

worden met de landinrichting in de Nieuwe tijden zoals afgebeeld op de kadastrale 

minuut uit 1811-1832.64 Op het Bonneblad van 1900 zijn de sloten niet meer zichtbaar, 

waarschijnlijk zijn ze in de loop van de 19e eeuw gedempt.

In het noordwesten van het nederzettingsterrein is een cluster recente kuilen 

aangetroffen, die met de sloop van één of meerdere gebouwen uit de 20e eeuw 

in verband gebracht kan worden. Ook zijn verspreid over het terrein paalsporen 

aangetroffen, die met het gebruik van het terrein als weidegrond/ braakliggend terrein 

te maken hebben. Tevens uit de Nieuwe tijd dateren twee runderbegravingen.

Ten slotte zijn over een groot deel van het opgravingsterrein NNW – ZZO 

georiënteerde drains aangetroffen, met een onderlinge afstand van ca. 7 m. 

64  Kadastrale minuut Rijnsburg, sectie B, blad 01 (bron: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl).

Figuur 5.19 
Twee niveaus met ploegsporen in het profiel, 
put 30. Foto (2x) richting het oosten. In de 
onderste foto zijn de lagen met ploegsporen 
(golven onderin) aangekrast).
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post quem-datering van het veen stammen de eergetouwkrassen dan uit de periode 

laat neolithicum of de vroege tot (eerste helft) midden-bronstijd. Op het niveau van de 

vondstlaag zijn geen sporen aangetroffen die op bewoning in deze periode wijzen. Het 

oude aardewerk is alleen als opspit in de (hoger gelegen) nederzettingssporen uit de 

ijzertijd aangetroffen. De vondstlaag en losse scherven komen in een gebied van ca. 20 

x 30 m in het westen van de duintop voor. De meeste scherven zijn in de bronstijd te 

plaatsen. Enkele scherven wijken hiervan af en geven het duin dat mogelijk ook in het 

laat-neolithicum en de vroege ijzertijd is bezocht

Onduidelijk is of ook de ploegsporen op de zuidelijke flank van het duin ook in 

deze periode zijn te plaatsen. Uitgaande van de lage ligging op de flank net als bij 

de noordelijke tegenhangers ligt dit wel voor de hand. Indien we ook de meest 

westelijk ploegsporen op de zuidelijke flank meerekenen tot deze periode, dan blijkt 

het potentiële akkerareaal uit deze vroege periode zich over een lengte van 250 m 

duinflank uit te strekken.

5.12.2 Midden-/ late ijzertijd

Op basis van de oriëntatie van de (hoofd-)greppelsystemen en de huisplattegron-

den kunnen voor de inrichting van het nederzettingsterrein twee (hoofd-)oriëntaties 

worden onderscheiden: ONO-WZW en NO-ZW, waarbij het verschil in oriëntatie 

ongeveer 20% bedraagt. Op basis van de ligging en oversnijdingen van de sporen 

lijken de twee verschillende oriëntaties samen te hangen met twee verschillende 

bewoningsfasen, waarbij de NO-ZW liggende sporen en structuren de oudere fase 

(fase 1) representeren en de ONO-WZW liggende de jongere fase (fase 2) (Figuur 5.21; 

Figuur 5.22 en Tabel 5.7). 

Fase 1
Op basis van relatieve oversnijdingen is greppelsysteem 1 het oudste. Dit 

greppelsysteem wordt geïnterpreteerd als de oudste begrenzing van het nederzett-

ingsterrein. Op basis van gelijke oriëntatie worden ook greppelsystemen 2 8 en 12 tot 

deze oudste fase gerekend; greppel 8 lijkt uit te wijzen dat vanuit het hoge bewoonde 

duin ook de omringende laagte is ingericht met enkele hoofdsloten voor de afvoer 

van water. Greppel 5 op het nederzettingsterrein is jonger dan systeem 1, maar ouder 

dan systeem 3, die tot fase 2 gerekend wordt. Op basis van de oriëntatie parallel aan 

greppelsysteem 2 wordt ook dit greppelsysteem bij fase 1 getrokken.

Greppelsysteem 2 omsluit als erfgreppel de parallelle huisplattegronden 2 en 

3; onduidelijker is tot welke fase huis 4 gerekend moet worden. Op basis van 

oriëntatie zou de plattegrond tot beide fasen gerekend kunnen worden. Het huis en 

greppelsysteem 1 oversnijden elkaar echter, waardoor gelijktijdigheid niet mogelijk is. 

Ook een gelijktijdigheid met greppelsysteem 9 (fase 2) is echter niet mogelijk vanwege 

oversnijdingen. Gezien de ligging op een relatief lager deel van het duin wordt het 

onwaarschijnlijk geacht dat het huis na greppelsysteem 9 dateert (zie verderop). Er 

wordt vanuit gegaan dat huis 4 dateert van na het in onbruik raken van (een deel van) 

greppelstructuur 1 en van vóór het in gebruik nemen van greppelstructuur 9. Het huis is 

daarom zowel aan Figuur 5.21 als aan Figuur 5.22 toegevoegd.

Andere, kleiner structuren zijn lastiger aan fase 1 toe te wijzen, zeker als oversnijdingen 

ontbreken. Uitgaande van de relatief korte afstand tot de huizen 2 en 3 is het 

aannemelijk dat spiekers 2, 3 en 4 tot fase 1 horen. Mogelijk vond ook opslag plaats 

in kringgreppel 6 nabij spieker 4. Deze kringgreppel wordt namelijk oversneden door 

het voornoemde greppelsysteem 2 uit fase 1. De oversnijding wijst op een relatief 
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vroege datering binnen deze fase. Wellicht hoort ook kringgreppel 1 tot deze fase. De 

kringgreppel ligt namelijk net binnen de noordelijke begrenzing van de nederzetting 

van fase 1; uitgaande van een associatie met fase 2 zou de kringgreppel juist buiten de 

nederzetting (in een destijds nattere zone) liggen, wat minder voor de hand ligt. Een 

dergelijke ligging ligt wel voor de hand voor een waterkuil: waterkuil 3. De lage ligging 

in het landschap maakte namelijk dat het grondwater op relatief beperkte diepte 

beschikbaar was. Een associatie met fase 2 ligt minder voor de hand voor de waterkuil, 

omdat deze lage zone toen té nat was voor gebruik (zie verderop in deze paragraaf 

over de ‘Fasering in relatie tot vernatting van het landschap’). 

Ten slotte is er mogelijk ook sprake van een associatie tussen de bewoning in fase 1 

met de jongste, met lutumrijk sediment opgevulde akkersporen. De akker zou dan 

aan de noordzijde begrensd worden door greppel 1. Opvallend is wel dat de akker 

gedurende fase 1 dan binnen het nederzettingsareaal van de ijzertijdvindplaats zou 

liggen. 

De greppels van het oudste systeem, greppelsysteem 1, zijn in de lagere delen van 

het landschap opgevuld met zand, op de hogere delen van het duin zijn ze (deels) 

met blauwgrijs, lutumrijk zand opgevuld. De sporen zijn niet door de overstroming-

slaag (S6021) heen gegraven. Dit wijst er op dat het greppelsysteem van voor de 

overstroming dateert. De lager gelegen delen van het greppelsysteem waren in ieder 

geval al in onbruik geraakt ten tijde van de overstroming. Onduidelijk is of dit ook 

geldt voor de hoger gelegen delen van de greppels. Gezien de opvulling met lutumrijke 

afzettingen zullen ze in ieder geval nog in het landschap zichtbaar geweest zijn. 

Fase 2
Greppelsysteem 3 vormt het hoofdgreppelsysteem van fase 2 (Figuur 5.22). In het 

westelijk deel van het nederzettingsterrein is goed te zien dat de greppels van dit 

systeem mogelijk de begrenzing tussen nederzettingsareaal op de top van het 

duin en de akker ten noorden ervan hebben gevormd: de ploegkrassen zijn tot aan 

deze greppels aangetroffen en ten zuiden ervan niet meer. Zoals hierboven echter 

beschreven is, is het niet zeker of de ploegsporen met deze fase van bewoning in 

verband gebracht kunnen worden, of dat deze toch bij fase 1 gerekend moeten 

worden. 

Huis 4 is mogelijk nog in gebruik. Greppels van greppelsysteem 3 bakenen in fase 2 het 

erf rond huis 4 af aan de noord-, oost- en westzijde. Na het in onbruik raken van het 

huis is op de locatie mogelijk een veekraal aangelegd (greppelstructuur 9). Ook huis 1 

wordt op basis van oriëntatie in deze fase geplaatst. Greppelsysteem 4 lijkt samen te 

hangen met de huisplattegrond van huis 1, omdat deze ter hoogte van de plattegrond 

een opening heeft en een gelijke oriëntatie kent. De greppel watert af in de greppels 

van structuur 3 in het noorden en greppelsysteem 6 in het zuiden. Deze laatste blijkt 

het erf aan de zuidzijde te begrenzen.

Ook greppelsysteem 11 en de palenrij worden tot deze jongere fase gerekend. De 

‘vuilere’ opvulling van de sporen van greppelsysteem 11 en de palenrij wijzen namelijk 

ook op een relatief jonge datering. De sporen zullen opgevuld geraakt zijn op een 

moment dat er al veel huisvuil op het terrein slingerde.

Greppelsysteem 7 vormt de jongste structuur van deze fase, de greppels oversnijden 

de greppels van systeem 3. 

Net als bij fase 1 blijkt het lastig om ook kleinere structuren aan fase 2 toe te wijzen, 

gezien het ontbreken van oversnijdingen. Kringgreppels 8 en 9 liggen te dicht bij huis 4 
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(of overlappen zelfs) voor een toewijzing aan fase 1. Een associatie met fase 2 ligt dan 

ook meer voor de hand, ook op grond van de ligging: de twee structuren liggen tegen 

de binnenzijde van de veekraal (greppelstructuur 9) aan. Uitgaande van de nabijheid 

van huis 1 en de ligging binnen het afgebakende erf (greppelsysteem 6) van dit huis, 

lijkt ook spieker 1 tot fase 2 te behoren. Ten slotte zijn ook enkele waterkuilen tot deze 

fase te rekenen. Waterkuil 4 bevindt zich onder de noordelijke greppel van hoofdgrep-

pelsysteem 3. Waarschijnlijk verzorgde de greppel de primaire watertoevoer in fase 2 

en diende de dieper uitgegraven waterkuil onder de greppelbodem als watervoorraad 

in het droge zomerseizoen. Nabijgelegen waterkuil behoort vermoedelijk ook tot 

fase 2 evenals waterkuil 1: deze laatste overlapt namelijk met huis 2 uit fase 1. Een 

associatie met deze vroege fase ligt dan ook niet voor de hand. Bovendien lijkt de 

hogere ligging van waterkuilen 2,4 en vooral waterkuil 1 (midden op de duintop) in 

relatie tot een vernatting gedurende de ijzertijdbewoning op een associatie met eerder 

op een gebruik in fase 2 te wijzen (zie verderop). 

Niet toegewezen greppelsystemen
Een aantal greppels is niet goed binnen de fasering te plaatsen. Systeem 10 

bijvoorbeeld is geïnterpreteerd als veekraal of omheining van een moestuin. Op basis 

van de oriëntatie kan de greppel tot de oudste fase worden gerekend. Greppelsysteem 

4, die bij fase 2 hoort heeft echter precies ter hoogte van systeem 10 een opening. 

Gezien de geringe diepte van deze greppel is echter niet met zekerheid te zeggen 

of deze opening bewust is aangelegd, of dat deze veroorzaakt is door een slechte 

conservering.

Fase 1 Greppelsysteem 1

Greppelsysteem 2

Greppelsysteem 5

Greppelsysteem 8

Greppelsysteem 12

Huis 2

Huis 3

Huis 4

Spieker 2

Spieker 4

Waterkuil 3

Fase 2 Greppelsysteem 3

Greppelsysteem 4

Greppelsysteem 6

Greppelsysteem 7

Greppelsysteem 9

Greppelsysteem 11

Huis 1

Huis 4

Palenrij

Kringgreppel 8

Kringgreppel 9

Spieker 1

Waterkuil 1

Waterkuil 2
Waterkuil 4

Niet toegewezen Greppelsysteem 10

Tabel 5.7 
Fasering van de sporen en structuren uit de 
midden-/ late ijzertijd.
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Vondstmateriaal

6.1 Handgevormd aardewerk prehistorie

L. Meurkens

Bij de opgravingen is een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk verzameld, 

in totaal 2417 scherven.66 In totaal zijn van 1533 scherven de in Tabel 3.1 genoemde 

kenmerken beschreven. Het meeste aardewerk is maar matig geconserveerd. In 

veel gevallen is het oppervlak van de scherven verweerd, waardoor bij de analyse de 

precieze manier van afwerken niet kon worden bepaald. Daardoor is mogelijk ook het 

aandeel ruwwandig aardewerk te hoog gescoord. De verwering van de scherven heeft 

daarnaast tot gevolg gehad dat een deel van de versierde scherven niet als zodanig 

herkend is, waardoor het totale percentage versiering mogelijk lager is dan dat het in 

werkelijkheid was. 

Het aardewerk van Katwijk Klei-Oost-Zuid is te dateren in drie verschillende periodes, 

namelijk het laat-neolithicum/bronstijd; de late bronstijd/vroege ijzertijd en de late 

ijzertijd. De eerste twee groepen bestaan uit respectievelijk 2 en 10 scherven. Het gros 

van de aardewerk is echter in de late ijzertijd te dateren. Het aardewerk zal hieronder 

nu verder per periode en per vindplaats besproken worden. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen de duinafzetting in het noordoostelijk deel van het opgravingsge-

bied, waar het grootste deel van de sporen en het aardewerk gevonden is en het 

zuidwestelijke deel van het terrein waar een geul onderzocht is.

6.1.1 Laat-neolithicum / bronstijd

In totaal twee scherven zijn mogelijk in deze periode te plaatsen (v.257 & v.333). De 

scherven zijn beide gevonden in werkput 31 (respectievelijk in S744 en S721) en op basis 

van het grove baksel en de grote hoeveelheid mineraal mageringsmateriaal (gebroken 

kwarts en graniet) in deze periode gedateerd. De scherven waren niet versierd, 

waarmee de datering wat zekerder zou zijn, maar de baksels zijn goed vergelijkbaar 

met aardewerk uit de bekerculturen en het aardewerk uit de bronstijd.

6.1.2 Late bronstijd / vroege ijzertijd 

Tien scherven zijn in de late bronstijd of vroege ijzertijd gedateerd. De scherven 

zijn hoofdzakelijk gedateerd op basis van baksel. Ook het aardewerk uit deze groep 

is gemagerd met aanzienlijke hoeveelheden steengruis (kwarts), al dan niet in 

combinatie met potgruis. Het aardewerk wijkt af van de neolithicum/bronstijdscherven 

in de afwerking. Het late-bronstijd / vroege-ijzertijd-aardewerk is harder gebakken en 

beter afgewerkt. De meeste hebben een ruwwandig oppervlak (N=8). Eén scherf had 

een licht besmeten oppervlak, waarbij het oppervlak van de pot opzettelijk geruwd 

wordt door voor het bakken een klodderig kleilaagje aan te brengen op het oppervlak 

van de pot. Deze manier van afwerken ontstaat in de late bronstijd en is vooral in de 

ijzertijd populair. 

In twee gevallen kon de potvorm (min of meer) gereconstrueerd worden. Een 

randscherf is afkomstig van een gesloten drieledige pot met afgerond S-vormig profiel 

(Figuur 6.1: v.535.3). De rand is versierd met diepe vingertopindrukken, waardoor een 

66  Dit aantal wijkt iets af van het in het evaluatierapport genoemde aantal omdat passende 
scherven met recente breuken bij de analyse als 1 exemplaar geteld zijn.

6
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golf-achtige rand ontstaan is. De tweede scherf betreft het boven reeds genoemde 

exemplaar met licht besmeten buik. De scherf is afkomstig van een gesloten pot met 

besmeten buik en gegladde schouder en vermoedelijk ook hals, hoewel dit laatste deel 

van de pot niet bewaard gebleven is. 

Een deel van het aardewerk (N=5) uit deze periode, is afkomstig uit sporen verspreid 

over het terrein (S268, S301, S827 en S1440). Daarbij is in sommige sporen (S301 en 

S1440) ook aardewerk uit jongere periodes gevonden. De resterende scherven zijn 

gevonden in werkput 35 in een dieper in het duinzand gelegen bodemhorizont (S5020). 

6.1.3 Midden-/ Late ijzertijd

  Sporen Lagen

  N %  N %

       

totaal scherven 1425   83  

       

mageringsmateriaal 1425   83  

steengruis 1 0 0 0

zand 45 3 3 4

potgruis 944 66 47 57

potgruis en zand 40 3 1 1

potgruis en steengruis 1 0 1 1

potgruis en organisch 259 18 24 29

organisch 1 0 0 0

organisch en zand 13 1 0 0

niet zichtbaar 121 9 7 8

       

afwerking buitenzijde 1425   83  

glad/gepolijst 77 6 5 6

ruw 1256 88 73 88

besmeten 34 2 0 0

onduidelijk 58 4 5 6

       

potvorm 57   8  

open 0 0 0 0

gesloten met hals 48 84 8 100

gesloten zonder hals 2 4 0 0

gesloten onbepaald 7 12 0 0

       

randversieringsfrequentie 133   11  

versierd 38 29 4 36

onversierd 95 71 7 64

       

wandversieringsfrequentie 1234   66  

versierd 174 14 15 23

onversierd 1060 86 51 77

       

wandversieringstechniek 174   15  

nagel-/vingertopindrukken 55 32 6 40

cirkelindrukken 2 1 0 0

dellen 0 0 0 0

kalenderberg(-achtig) 0 0 0 0

spatelindrukken 0 0 0 0

kamstreek 28 16 1 7

stafband (on)versierd 0 0 0 0

groeven 86 49 8 53

ribbels 0 0 0 0

overig 3 2 0 0

Figuur 6.1 
Randscherf van een drieledige pot die 
op basis van baksel in de late bronstijd / 
vroege ijzertijd te dateren is.  

Tabel 6.1 
Technologische en typologische kenmerken 
aardewerk uit Katwijk  Klei-Oost-Zuid.
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Verreweg het grootste deel van de scherven van de oostelijk duinafzetting is te dateren 

in de late ijzertijd. Het gaat hier om 1425 scherven uit sporen en 83 scherven uit lagen. 

De technologische en typologische kenmerken van het complex staan uiteengezet in 

Tabel 6.1, waarbij onderscheid gemaakt is tussen het aardewerk uit sporen en dat uit 

lagen. De percentages van beide groepen zijn min of meer vergelijkbaar.

Technologische en typologische kenmerken van het aardewerk uit de late 
ijzertijd

Het aardewerk heeft een beige tot bruinrood gekleurd oppervlak. De kern is over het 

algemeen donkergrijs tot zwart gekleurd. Het grootste deel van de scherven (N=1443) 

heeft een dikte tussen 7 en 12 mm, waarbij de dikteklassen tussen 7-8 mm en 9-10 mm 

het grootste aandeel hebben (respectievelijk 47% en 38%). De gemiddelde wanddikte 

van alle determineerbare scherven (N=1526) bedraagt 8,72 mm. Het mageringsma-

teriaal was in veel gevallen maar moeilijk determineerbaar. Bij een kleine 10% van de 

scherven kon het gebruikte mageringsmateriaal helemaal niet worden vastgesteld. 

Waar determinatie wel mogelijk was gaat het vooral om potgruis of een combinatie 

van potgruis en organisch materiaal. Het organische mageringsmateriaal lijkt 

hoofdzakelijk te bestaan uit grasachtige planten. 

Het grootste deel van het aardewerk is ruwwandig (bijna 90%). Door de al vermelde 

verwering van het aardewerk kan dit percentage iets te hoog uitgevallen zijn ten 

koste van het aandeel gladwandig/gepolijst (6%) en besmeten aardewerk (2%). Het 

percentage scherven met een besmeten oppervlak is met 2% zeer laag (N=34). Tussen 

het aardewerk uit de afdekkende lagen zijn zelfs helemaal geen besmeten scherven 

aanwezig. Mogelijk is oorspronkelijk een wat groter aandeel van het materiaal 

besmeten geweest, maar is dit door de verwering niet meer als zodanig herkenbaar.

Onder de gereconstrueerde potvormen domineren gesloten potten met hals (N=48). 

Deze variëren van (slap) S-vormige profielen (zie bijvoorbeeld Figuur 6.2: v.331.13 & 

428.1)  tot relatief sterk gesloten potten met een bolle buik, een relatief korte hals/rand 

en een knik op de overgang van buik naar schouder (zie bijvoorbeeld Figuur 6.2: v.525.1 

en v.449.6). Een deel van de gesloten vormen met hals is voorzien van één of meerdere 

oren (Figuur 6.2: v.75.12, v.187.4, v.313.9). Gesloten potten zonder hals zijn met twee 

exemplaren relatief zeldzaam in het complex. Open vormen zoals kommen of schalen 

zijn niet aangetroffen. 

Ongeveer 30% van de randscherven is versierd. Deze versiering bestaat uitsluitend 

uit vingertop- en nagelindrukken. De golf-achtige versiering die op een deel van de 

randscherven is waargenomen is vermoedelijk ook door middel van vingertopindruk-

ken gemaakt. Het percentage randversierde scherven uit de sporen bedraagt 50% 

(N=2). Bij alle versierde randscherven bevindt de versiering zich aan de buitenzijde van 

de rand. Daarnaast zijn enkele gefacetteerde randen aanwezig. Een daarvan is zowel 

aan de binnenzijde als de buitenzijde versierd met nagelindrukken (Figuur 6.2: v.446.1); 

de ander is aan de buitenzijde en bovenop versierd (Figuur 6.2: v.325.4)

Het aandeel scherven met wandversiering bedraagt bij het materiaal uit sporen 14% 

(N=174). Bij het materiaal uit de lagen ligt het percentage iets hoger (23%), maar 

gezien de beperkte omvang van deze context is dit percentage waarschijnlijk wat 

vertekend. De drie belangrijkste versieringsmotieven zijn groeven (49%, N=86), 

vingertop- of nagelindrukken (32%, N=55), en kamstreek (16%, N=28). Door de 

beperkte omvang van een groot deel van de scherven was het versieringspatroon vaak 

niet reconstrueerbaar. Voor zover reconstrueerbaar lijkt de versiering vlakdekkend 

aangebracht te zijn. 

Bij de grotere scherven zijn per versieringstechniek de volgende patronen herkend 

(vergelijk Figuur 6.2).

Figuur 6.2 
Een selectie van het late ijzertijd aardewerk uit 

Katwijk Klei-Oost-Zuid (volgende bladzijden).  
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Groeven
V.241.1  Compleet profiel van een gesloten pot met hals. De rand aan de buitenzijde 

versierd met nagel- of spatelindrukken. De buik is versierd met slordige 

verticale groeven.

V.313.7  Gesloten pot met groeven in golvend patroon.

V.75.12  Sterk gesloten pot met versierd bandoor. Groeven op de overgang schouder 

hals en groefversiering in bogen rondom oor (streepbandversiering).

V.75.11  Sterk gesloten pot met twee groeven op overgang van schouder naar hals 

(streepbandversiering).

V.126.5  Wandscherf met gebogen groeven in kruislings patroon.

V.128.8  Wandscherf met groeven in kruislings patroon.

V.506.4  Gesloten pot met S-vormig profiel. Nagelindrukken aan de buitenzijde van 

de rand. Groeven in slordig patroon op de hals en schouder.

V.549.5  Wandscherf met groeven in onregelmatig patroon.

Vingertop- / nagelindrukken
V.530.3  Wandscherf versierd met horizontale rijen vingertopindrukken in 

vlakdekkend patroon.

V.549.7  Randscherf van een gesloten pot met hals. De schouder en buik zijn 

vlakdekkend versierd met verspreide vingertopindrukken.

Kamstreek
V.588.3  Bodemscherf met deel van de buik. De buik is vlakdekkend versierd met 

kamstreken.

V.549.8  Randscherf van een sterk gesloten pot met korte hals. Op de schouder zijn 

verticale en horizontale banen kamstreken aanwezig.

V.507.1  Wandscherf van een gesloten pot met horizontale banen kamstreek op de 

schouder en verticale banen op de buik.

Onder de overige wandversieringen vallen twee scherven met kleine cirkelvormige 

(spatel)indrukken en een wandscherf versierd met dellen (diameter afzonderlijke dellen 

10 mm). Combinaties van verschillende wandversieringstechnieken zijn nauwelijks 

aanwezig. Eén randscherf is onder de rand versierd met een rij nagelindrukken en op 

de buik met groeven. Opmerkelijk is tenslotte een randscherf van een pot met sterk 

S-vormig profiel die op de overgang van schouder naar hals versierd is met ribbels 

(v.285.5).

Datering van het complex
Voor een datering van het aardewerk uit Katwijk Klei-Oost-Zuid zijn de berekende 

percentages zoals uiteengezet in Tabel 6.1 vergeleken met de percentages die voor 

aardewerkcomplexen uit dezelfde regio berekend zijn, zoals beschreven door Van 

Heeringen.67 

Op basis van vergelijkingen met door Van Heeringen gepubliceerde aardewerkcom-

plexen uit de regio moet het aardewerk aan het einde van de midden-ijzertijd of in 

het begin van de late ijzertijd gedateerd worden (tussen ca. 350 en 200 v. Chr.). De 

technologische en typologische kenmerken van het complexen zijn op verschillende 

punten vergelijkbaar met vindplaatsen zoals Den Haag – Kijkduin I (Van Heeringen 

catalogus 30-West-5) en Den Haag-Meer en Bos (Van Heeringen catalogus 30-West-17). 

Sterk vergelijkbaar is bijvoorbeeld het relatief lage aandeel besmeten scherven en de 

67  Van Heeringen 1992, 258, fig. 46.
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verhoudingen tussen de verschillende versieringstechnieken. Bij de bekende jongere 

complexen (2e eeuw v. Chr.) valt op dat groefversiering de dominante versieringstech-

niek geworden is met percentages tussen 70 en 100% (vindplaats Monster-Het Geestje 

lagen 2 en 3) wat in Katwijk duidelijk nog niet het geval is.

Een datering in de tweede helft van de midden-ijzertijd of (begin van) de late ijzertijd 

blijkt ook uit sommige van de completere stukken, zoals de potten met streepband-

achtige versiering en concentrische groeven rondom de handvaten (o.a. v.75.11) dat 

door Diederik gedateerd wordt tussen 200 v. Chr. en het begin van de jaartelling en als 

een typisch Fries (Westergo) versieringselement beschouwd wordt.68

Parallelle groeven in golvend patroon zoals v.313.7 moeten gedateerd worden tussen 

300 en 100 v. Chr.69 Eenzelfde dateringsrange geldt voor potten met verticale groeven 

op de buik. 

Samenvattend kan het aardewerkcomplex van Katwijk Klei-Oost-Zuid gedateerd 

worden in de tweede helft van de midden-ijzertijd of het begin van de late ijzertijd. 

Er is geen handgevormd aardewerk gevonden dat met zekerheid in de Romeinse tijd 

dateert, hoewel een deel van de in Katwijk aanwezige potvormen en versieringstypen 

ook nog wel voorkomen in de Romeinse tijd.70 Bekijken we het complex in zijn geheel 

dan lijkt een datering in de ijzertijd toch meer aannemelijk en in deze richting wijst ook 

het nagenoeg ontbreken van vondstmateriaal (gedraaid aardewerk, metaal), dat met 

zekerheid in de Romeinse tijd te dateren is. 

6.2 Middeleeuws aardewerk

Er zijn 21 scherven middeleeuws aardewerk aangetroffen, afkomstig van twee 

exemplaren en uit twee contexten. Uit greppel spoor 1520 is een archeologisch 

compleet grijsbakkend kookpotje verzameld (v.429). Het betreft een vroege variant 

van een 13e- of misschien 14e- eeuws exemplaar. Uit een paalspoor (spoor 1051) komt 

een randfragment van een kogelpot (v.385). Het betreft een eenvoudige afgeronde 

rand.71 

6.3 Natuursteen

S. Knippenberg

6.3.1 Inleiding

Tijdens de opgravingen is een kleine hoeveelheid natuursteen geborgen. In totaal gaat 

het om 69 stenen. Al dit materiaal moet van elders zijn aangevoerd, aangezien  steen 

van enige omvang van nature niet voorkomt in de aanwezige fijn eolische afzettingen. 

Het overgrote deel (N=58) is uit een van de sporen behorende tot de ijzertijdneder-

zetting afkomstig. Daarnaast zijn vier stenen tijdens het machinaal verdiepen van de 

bodem in het duinzand (S5021) verzameld, terwijl zeven stenen uit het duinzand zelf 

(de C-horizont, S5020) afkomstig zijn. Door de bank genomen kan het overgrote deel 

van de steenmateriaal met de ijzertijdbewoning geassocieerd worden. Het is daarom 

als één complex beschreven.

68  Diederik 2013, 55.
69  Diederik 2013, 56.
70  Bloemers 1978.
71  Determinatie door A. den Braven, Universiteit Leiden.
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Ten aanzien van het materiaal zijn voorafgaande aan de analyse enkele vragen 

geformuleerd. Het gaat om de volgende:

- Wat is de herkomst van het materiaal en in wat voor vorm is het naar de vindplaats 

getransporteerd? 

- Is het materiaal op de vindplaats zelf bewerkt? 

-  Waartoe hebben de stenen gediend en wat zegt dat over de activiteiten die hebben 

plaatsgevonden op de vindplaats? 

6.3.2 Steensoorten

Het assemblage vertoont een zekere verscheidenheid aan steensoorten (Tabel 6.2). De 

relatief harde steensoorten kwartsiet, zandsteen, kwartsitische zandsteen en kwarts 

nemen verreweg het grootste deel voor hun rekening (~95%). Daarnaast bevinden zich 

enkele stukken magmatische tefriet tussen het materiaal en een stuk lichtgekleurd 

dieptegesteente, mogelijk een graniet. 

Op het tefriet na gaat het bij deze steensoorten om secundair materiaal; dat is 

materiaal dat uit de oorspronkelijk context waar het is gevormd is geërodeerd en 

door natuurlijke processen naar elders is verplaatst. Het bezit dan ook een door 

mechanische processen gerolde buitenkant. Voor Nederland bestaan de belangrijkste 

voorkomens van secundaire gesteentes uit ontsluitingen van enerzijds door rivieren 

afgezette terrasgrinden en anderzijds door gletsjerijs verplaatst moreen materiaal.72 

Gezien het kleine aandeel kristallijne gesteentes, alleen vertegenwoordigd door 

één stuk dieptegesteente komt een terrasgrind herkomst eerder in aanmerking dan 

een morene herkomst. Terrasgrinden bestaan namelijk hoofdzakelijk uit kwartsiet, 

kwartsitische zandsteen, kwarts en vuursteen, en  bevatten slechts sporadisch 

kristallijne gesteentes. Deze laatste komen echter veelvuldig en in grote diversiteit 

voor in morene afzettingen.73 

Helaas bevinden zich onder het materiaal geen typische gidsgesteentes, die dit verder 

onderbouwen. Het is aannemelijk dat men selecties heeft gemaakt, waarbij men 

vooral de hardere gesteentes zoals kwartsiet, kwartsitische zandsteen en kwarts heeft 

verzameld. Dit vormen over het algemeen nu juist de weinig diagnostische gesteentes. 

Bij deze terrasgrinden gaat het om door rivieren getransporteerd gesteente. De voor 

de vindplaats Katwijk belangrijkste afzettingen vormen die van de Rijn en Maas. Deze 

liggen over grote delen van Nederland in de (diepe) ondergrond. Op verscheidene 

plaatsen worden ze echter aan het oppervlak ontsloten.74 De stuwwallen bijvoorbeeld 

zijn grotendeels uit deze terrasgrinden opgebouwd en vooral op de hogere delen 

worden deze grindrijke afzettingen niet door dekzand afgedekt en liggen ze direct 

aan het oppervlak. Aan het oppervlak van de stuwwallen kan echter ook moreen 

materiaal aanwezig zijn. Het zijn vooral deze laatste landschappelijke eenheden die 

een bruikbare bron voor secundaire gesteente ontsluitingen vormden. 

De dichtstbijzijnde ontsluitingen van dergelijke afzettingen liggen op zo’n 47 km 

ten noordoosten van de vindplaats. Het gaat grindrijke zanden die ten zuiden van 

Hilversum aan het oppervlak komen.75 Nog verder naar het oosten op zo’n 74 km 

afstand liggen bij Rhenen vergelijkbare afzettingen aan het oppervlak. Deze hebben 

voor exploitatie het voordeel dat ze in de buurt van de Rijn lagen en daardoor voor de 

bewoners van Katwijk wellicht makkelijker toegankelijker waren. 

72  Berendsen 2004.
73  Zandstra 1988, 1999.
74  Berendsen 2004.
75  Mulder et al. 2003.
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Afslag - - 1 - - - 1

Klopsteenfragment 1 - - - - - 1

Maalsteenfragment - - - - 1 - 1

Slijpsteenfragment 1 - - - - - 1

Polijststeen - - 1 - - - 1

Onbepaald object/werktuig - - - - 1 - 1

Bekapte rolsteen - - 1 - - - 1

Rolsteen 4 5 5 3 - - 17

Rolsteenfragment 11 10 16 4 - 1 42

Brok - - 1 1 1 - 3

Totaal 17 15 25 8 3 1 69

Naast deze secundaire gesteentes bevat het assemblage van Klei-Oost-Zuid ook een 

steensoort, die vermoedelijk vanuit hun primaire context is gemijnd en via ruilhandel 

binnen de nederzetting is terechtgekomen. Het betreft het poreuze vulkanische tefriet, 

vroeger ook wel basaltlava genoemd. Dit uitvloeiingsgesteente is afkomstig uit de 

regio rond Mayen (midden-Duitsland), waar het sinds de late bronstijd gewonnen 

werd als grondstof voor maalstenen.76 Met name in de ijzertijd, Romeinse tijd en 

middeleeuwen is het een gewild en veelvuldig gebruikt gesteente binnen Nederlandse 

nederzettingen.77 

6.3.3 Artefacten

Het assemblage heeft typologisch een zeer eenduidig karakter. Meer dan 90% 

bestaat uit onbewerkte rolstenen, fragmenten daarvan en brokken. Slechts een zeer 

klein percentage, bestaande uit vijf artefacten kan worden geassocieerd met stenen 

werktuigen en ten slotte is er slechts één steen aanwezig die alleen sporen van 

bewerking vertoont. 

Onder de werktuigen bevindt zich slechts één compleet exemplaar, bij de overige 

gaat het allemaal om fragmenten van grotere werktuigen. Het complete werktuig 

(v.535, verzameld uit het duinzand S5020, Figuur 6.3) betreft een platte rolsteen van 

een donkere kwartsiet met een omvang van 7,1 x 5,6 x 1,5 cm. Deze is vermoedelijk als 

polijststeen gebruikt.

Het artefact bezit op de platste zijde minuscule parallelle krasjes. Deze suggereren 

dat met het object materiaal is gepolijst dat kleine harde insluitsels bevat. Aardewerk 

met een fijne zandmagering ligt daarbij het meest voor de hand.  Tijdens het 

inventariserend onderzoek zijn eveneens twee platte zeer glad afgesleten rolstenen 

aangetroffen.78 Hoewel op deze exemplaren geen vergelijkbare gebruikssporen zijn 

herkend, doet de vergelijkbare omvang en eveneens zeer platte en gladde buitenkant 

vermoeden dat ze voor eenzelfde doeleinde zijn gebruikt.   

76  Van Heeringen 1985; Joachim 1985.
77  Hiddink & Boreel 2005a,b; H. Kars 1980; E. Kars 2000, 2001; Knippenberg 2008.
78  Knippenberg 2016.

Tabel 6.2 
Aantal stenen per artefacttype, per steensoort.
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Een van de tefrietfragmenten (v.595, uit greppel spoor 1351) bezit een duidelijk plat 

door gebruik afgesleten vlak. Dit stuk is van een maalsteen afkomstig. Dit geldt 

waarschijnlijk ook voor de twee andere tefriet stukken Hoewel deze weliswaar geen 

duidelijke maalvlakken bezitten, mag er toch van worden uitgegaan dat ze van 

maalstenen afkomstig zijn, aangezien dit materiaal vrijwel uitsluitend als grondstof 

voor maalgereedschap diende.

Het exemplaar met maalvlak heeft een dermate grote dikte dat het duidelijk niet van 

een schijf afkomstig is maar van een zwaarder uitgevoerd exemplaar. Dit zou een 

Napoleonshoed kunnen zijn geweest. Dit kan echter op basis van het huidige fragment 

niet met zekerheid gesteld worden. Daarvoor bezit het fragment te weinig duidelijke 

karakteristieken.

Naast dit maalsteenfragment is er een klein fragment zandsteen aangetroffen met 

eveneens een plat door gebruik afgesleten vlak. Dit gebruiksvlak is echter dermate 

egaal afgesleten, dat het eerder aan een slijp- dan aan een maalsteen lijkt te hebben 

toebehoord. Zandsteen past gezien zijn grotere hardheid goed bij een dergelijk 

gebruik. Tenslotte bevindt zich onder het materiaal een zandstenen rolsteenfragment 

gebruikt als klopsteen (v.67, uit het duinzand). Het stuk bezit op de “hoekpunten” lichte 

klopsporen.   

Het grote aandeel rolstenen, fragmenten daarvan en brokken is een kenmerkend 

gegeven voor ijzertijdcontexten.79 Over het algemeen worden deze grote 

hoeveelheden toegeschreven aan het gebruik als kook- of haardstenen. Ook binnen 

het complex uit Katwijk vertoont een groot deel, en dan met name de rolsteenfrag-

menten en brokken (60%), sporen van verbanding dan wel verhitting. Gezien de 

gemiddeld geringe omvang van het materiaal lijkt het gebruik als kooksteen meer voor 

de hand te liggen dan dat van haardsteen. Desalniettemin vertoont een aanzienlijk 

deel (40%)  van het rolsteenmateriaal geen sporen van verbranding dan wel verhitting. 

Het blijft onduidelijk waarvoor dit materiaal naar de vindplaats is gebracht en welk 

doel het diende.

6.3.4 Discussie en conclusies

Het natuursteencomplex overziend past het goed binnen de huishoudelijke context van 

het boerenbedrijf. Binnen het materiaal zijn de typische stenen werktuigen aanwezig 

die men elders ook aantreft en die geassocieerd kunnen worden met alledaagse 

huishoudelijke taken zoals de bereiding van voedsel (maalstenen en kookstenen) en 

slijpen van metalen gereedschap (wetstenen en slijpstenen).

79  Zie bijv. Knippenberg 2006; Schinkel 1998.

Figuur 6.3 
Vermoedelijke polijststeen van donkere 
kwartsiet, v.535. Schaal 1:2.
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Het gaat echter om geringe hoeveelheden. Dit geldt voor de werktuigen als het 

gehele complex. Vermoedelijk moet de relatief grote afstand tot rolsteenontsluitingen 

hiervoor als oorzaak gezocht worden en was het materiaal daardoor niet makkelijk 

voorhanden.

6.4 Vuursteen

S. Knippenberg

De opgravingen hebben in vergelijking tot het natuursteen slechts een klein aantal 

van negen vuurstenen opgeleverd. De meeste artefacten (N=6) komen uit een van 

de ijzertijdsporen, de overige (N=3)  zijn tijdens het schavend verdiepen van het 

duinzand  S5020) naar het sporenvlak aangetroffen. Het materiaal doet in vuursteen-

variëteiten gevarieerd aan. In alle gevallen betreft secundaire vuursteen. Op basis 

van een afslag op een maaseitje en twee artefacten van zuidelijke vuursteen, kan 

met zekerheid gesteld worden dat in ieder geval ontsluitingen van rivierafzettingen 

van Rijn en Maas zijn benut. Dit was ook het geval voor het natuursteen.80 Binnen 

deze terrasafzettingen heeft de rivier de Maas dit zuidelijk vuursteen richting het 

noordwesten getransporteerd.81 Het overige materiaal is te weinig specifiek om vast te 

stellen of het om noordelijke dan wel zuidelijke vuursteen gaat. Bryozoeën houdende 

noordelijke vuursteen is echter niet aanwezig. Dit laatste maakt het aannemelijk 

dat we voornamelijk te maken hebben met materiaal dat van ontsluitingen van 

grindhoudende rivierafzettingen is verzameld. Net als bij het natuursteen kunnen dit 

ontsluiting ten zuiden van Hilversum of in de buurt van Rhenen geweest zijn.

Kijken we specifiek naar de aanwezige typen artefacten, dan kunnen we vijf afslagen, 

een afslagkern, een geretoucheerd stuk en twee onbewerkte rolstenen onderscheiden. 

Bij het geretoucheerde exemplaar gaat het om een “oud” artefact (v.330, verzameld uit 

het duinzand). Het betreft een plat kerntje, met afmetingen van 3,4 x 1,6 x 0,8 cm, dat 

is afgedankt en waarop een sterke windlak is ontstaan (Figuur 6.4). Het stuk is daarna 

vermoedelijk weer opgeraapt en van een steilretouche voorzien. De geretoucheerde 

randen bezitten namelijk geen windlak. Het werktuigtype valt verder niet nader te 

specificeren.  

Over de andere bewerkte stukken valt weinig te zeggen. Het gaat om relatief klein 

materiaal (2,3 tot 4,0 cm) dat in alle gevallen nog restanten van cortex bezit, weliswaar 

in sterk wisselende mate. Deze kleine omvang geassocieerd met de aanwezigheid 

van cortex, suggereert dat het uitgangsmateriaal eveneens klein geweest moet 

zijn, hetgeen goed past bij terrasgrind herkomst. De kleine omvang van de twee 

onbewerkte rolstenen, respectievelijk 4,2 en 5,1 cm in lengte, sluit hierbij goed aan. 

Ook bij het enige kernstuk gaat het om een klein exemplaar van een afslagkern (2,4 

x 2,2 x 0,9 cm) met slechts enkele negatieven. Deze laatste vertonen geen duidelijk 

vooropgestelde reductiesequentie. 

Het samen voorkomen van afslagen en kernstukken houdt de mogelijkheid open dat 

vuursteen ter plaatse is bewerkt. Gezien het exclusief voorkomen van afslagen en 

een afslagkern, gaat het daarbij vermoedelijk om een afslagtechnologie. Het kleine 

complex biedt echter weinig aanknopingspunten voor verdere duiding. Wel kan gesteld 

worden dat (a) de gevarieerde samenstelling van klein secundair materiaal, (b) de 

afslagtechnologie en (c) de opportunistische afbouwwijze allemaal karakteristieken 

80  Zie vorige paragraaf.
81  Berendsen 2004.
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zijn, die goed passen binnen de kenmerken van laatprehistorische vuursteenbewer-

king. 

In hoeverre dit ook voor de ijzertijd geldt valt nog te bezien. Recentelijk is door 

Verhart geopperd dat vuursteengebruik in de ijzertijd niet of nauwelijks lijkt te hebben 

plaatsgevonden.82 Weliswaar worden binnen veel ijzertijd vindplaatsen sporadisch 

vuurstenen aangetroffen. In veel gevallen, met name op de zuidelijke zandgronden, 

gaat het echter om opspit vondsten.83 Naast ijzertijdbewoning hebben dit soort 

vindplaatsen namelijk ook gebruik of bewoning uit oudere periodes gekend. Mogelijk 

geldt dit ook voor vindplaats Katwijk Klei-Oost-Zuid. Een aantal sporen bevat namelijk 

naast ijzertijdaardewerk ook opspit uit de bronstijd. De opspit is vermoedelijk 

afkomstig uit een onderliggend bronstijdniveau, zoals aangetroffen in laag S5020: de 

vondstlaag op 30 cm diepte in het westen van de duintop. Een deel van het vuursteen 

blijkt zelfs afkomstig uit deze laag. 

6.5 Metaal

Het onderzoek heeft 15 metaalvondsten opgeleverd. Al het materiaal is afkomstig uit 

de Nieuwe tijd. Het meeste materiaal is verzameld uit de stort en bij de aanleg van de 

werkputten. Daarnaast zijn twee fragmenten afkomstig van het sporenvlak en uit een 

ijzertijd kringgreppel (S1228). Deze twee voorwerpen zijn onderzocht door middel van 

röntgen, waaruit blijkt dat het een modern buisje van koperlegering/ ijzer (v.341, van 

het sporenvlak) en kleine brok ijzerslak (v.586, uit de kringgreppel) betreft.84

6.6 Slakmateriaal

M. Stolk

In totaal zijn 1 smeedslak, 1 stuk grof bewerkt ijzer en 4 sintels aangetroffen bij 

de opgravingen. Hiernaast zijn een stuk cokes en een fragment verkoold en deels 

vergruisde steenkool aangetroffen. 

Het stuk cokes en het fragment steenkool zijn zeer waarschijnlijk te plaatsen 

binnen de 18e eeuw, omdat men dit materiaal vanaf die periode gaat gebruiken als 

brandstof voor het produceren van gietijzer. Het is raadselachtig hoe deze vondsten 

in ijzertijdsporen terecht gekomen zijn, zeker omdat het archeologisch niveau in de 

Romeinse tijd en middeleeuwen met een kleipakket is afgedekt.

82  Verhart 2016.
83  Zie bijv. Knippenberg 2013.
84  Röntgen onderzoek uitgevoerd door Restaura.

Figuur 6.4 
Geretoucheerde vuursteen afslag met windlak, 
v.330. Schaal 1:1.
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Van de sintels kan enkel gesteld worden dat deze afkomstig zijn bij sterke verhittings-

activiteiten, waarbij niet specifiek bepaald kan worden of deze te maken hebben gehad 

met de bewerking van metaal. De sintels zijn over het algemeen silicaatrijk en sterk 

verglaasd en poreus qua voorkomen. Opvallend is het voorkomen van een smeedslak, 

omdat er op locaties waar daadwerkelijk metaalbewerking plaatsvindt meer slakken en 

stukken verbrande leem verwacht mogen worden.

vondstnr. spoornr. context soort gewicht (gram)

528 1217 greppel smeedslak 31

140 393 depressie bewerkt ijzer 62

448 964 huisgreppel (huis 2) sintel 4,5

433 1055 paalspoor ( huis 2) sintel 9

488 1286 greppel sintel 6

509 1169 paalspoor sintel 4,5

261 751 kuil cokes 18

190 377 greppel (greppelsysteem 7) steenkool 30

6.7 Botmateriaal

J. Aal

6.7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het botmateriaal besproken dat tijdens het onderzoek 

is aangetroffen. Hierbij is ook het botmateriaal uit het proefsleuvenonderzoek 

meegenomen. Het botmateriaal is afkomstig uit nederzettingssporen uit de late 

ijzertijd (onder andere paal- en afvalkuilen, greppels en waterkuilen). De dierlijke 

resten uit Nieuwe tijd grondsporen zijn – wegens hun recente aard – niet opgenomen 

in de uitwerking. Dit betroffen enkele losse vondsten uit diverse grondsporen en een 

rundbegraving. 

Het zoöarcheologisch onderzoek tracht antwoord te geven op de volgende onder-

zoeksvragen:

·	Welke diersoorten zijn aanwezig binnen het assemblage?

·	Op welke wijze karakteriseert de opbouw van de veestapel zich?

·	Op welke leeftijd(en) is het vee geslacht en wat zegt dit over de producten 

waarvoor deze dieren hoofdzakelijk werden gehouden?

6.7.2 Resultaten

In totaal zijn er 191 skeletelementen gedetermineerd, bestaande uit ca. 736 

fragmenten. De totale botassemblage heeft een gewicht van ongeveer 2,5 kg (Tabel 

6.4)85. Het hoge aantal fragmenten is te wijten aan de zeer gefragmenteerde resten 

van een rundbegraving (v.131); deze 55 skeletelementen bestaan maar liefst uit meer 

dan 550 stukjes. Ondanks de hoge fragmentatie (Tabel 6.5) – die ook zichtbaar is 

buiten de rundbegraving – zijn de dierlijke resten redelijk tot goed geconserveerd. Het 

was mogelijk om bijna 70% van de skeletelementen op soort te determineren. Al het 

materiaal betreft zoogdier. De soorten zijn rund (Bos taurus), schaap/geit (Ovies aries/

Capra hircus), varken (Sus domesticus), paard (Equus caballus) en hond (Canis familiaris). 

Daarnaast is er een scheenbeenfragment van mens (Homo sapiens) aangetroffen. Dit 

85  Zie bijlage VIII.1 voor de complete determinatielijst.

Tabel 6.3 
Determinatie van het slakmateriaal.
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skeletelement is afkomstig uit een ijzertijd waterkuil (S1537). Op de proximale uiteinde 

van de schacht zijn enkele sporen zichtbaar die sterk lijken op hondenvraat (Figuur 

6.5). 

Klasse Soort Latijnse naam
Aantal 

skeletelementen
Aantal 

fragmenten Gewicht (g)
Minimum 

aantal individuen

Zoogdier Mens Homo sapiens 1 1 87,1 1

  Rund Bos taurus 93 608 1545,1 3

  Schaap Ovies aries 2 2 70,8 2

  Schaap / geit Ovies aries / Capra hircus 21 24 158 3

  Varken Sus domesticus 8 10 109,2 3

  Paard Equus caballus 1 3 242,9 1

  Hond Canis familiaris 5 5 62,2 1

  Groot zoogdier   8 15 78,1  

  Middelgroot zoogdier   13 29 101,5  

  Zoogdier   39 39 108,1  

Totaal     191 736 2563 14

Fragmentatieklasse Aantal Percentage aantal (%) Gewicht (g) Percentage gewicht (%)

0-10% 79 41,4 406 15,8

10-25% 22 11,5 484,2 18,9

25-50% 24 12,6 432,3 16,9

50-75% 21 11 397,3 15,5

75-100% 42 22 819 32

100% 3 1,6 24,2 0,9

Totaal 191 100 2563 100

Rund is zowel in aantal als gewicht het dominerende diersoort binnen het 

soortenspectrum. In totaal zijn er 93 skeletelementen van deze diersoort herkend. 

Zoals te zien is in Tabel 6.6 Gedetermineerde skeletelementen per zoogdiersoort.

zijn deze resten afkomstig uit verschillende lichaamsdelen; deze verdeling van 

skeletelementen toont aan dat zowel vleesrijke (romp en bovenpoten) als vleesarme 

delen (kop en onderpoten) van rund vertegenwoordigd zijn in het assemblage. De 

resten lijken dus zowel slacht- als consumptieafval te zijn.86 Het is nauwelijks mogelijk 

om leeftijdsindicaties te geven aan de hand van de gebitsslijtages. Ook is het voor 

slechts een klein aantal botten mogelijk om leeftijdsindicaties te geven op basis van 

hun vergroeiingstadium. De vergroeiing van de schacht (diaphyse) met de uiteinden 

(epiphysen) van enkele pijpbeenderen van rund laat zien dat deze dieren tijdens hun 

derde levensjaar zijn geslacht. Er is maar één skeletelement dat aangeeft dat een 

individu een leeftijd ouder dan 3 jaar heeft bereikt (zie bijlage VIIIc). Het begraven 

kalf (v.131) is op een erg jonge leeftijd gestorven; de onvolgroeide articulatievlak-

ken van het schouderblad en bekken tonen aan dat dit dier waarschijnlijk nog geen 

zeven maanden uit is geworden. De afwezigheid van slachtsporen doet vermoeden 

dat het dier niet geconsumeerd is. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het kalf 

door ziekte gestorven is, waardoor het niet meer als eetbaar werd beschouwd. Er zijn 

op vier botten van rund slachtsporen ontdekt, welke zowel overblijfselen kunnen zijn 

van villen als segmentatie en ontvlezing. Daarnaast zijn er enkele botten aangevreten 

door honden en/of kleine knaagdieren (zie bijlage VIIId voor een overzicht van de 

tafonomische sporen). 

Er zijn 23 resten van schaap/geit gedetermineerd, waarvan er twee zeker aan 

schaap toebehoren. Deze betreffen een schedel- en hoornfragment. Er zijn geen 

skeletelementen aangetroffen die met zekerheid aan geit kunnen worden toegekend. 

86  Uerpmann 1973, 316.

Figuur 6.5 
Menselijk scheenbeenfragment met sporen 
van hondenvraat, v.469.

Tabel 6.4 
Botmateriaal - soortenover-
zicht.

Tabel 6.5 
Botmateriaal - fragmentatieklassen met aan-
tal- en gewichtsfrequenties.
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Hoewel er slechts een klein aantal botten van schaap/geit zijn geïdentificeerd 

laat de verdeling van skeletelementen zien dat ook hier vleesrijke en vleesarme 

delen zijn vertegenwoordigd (Tabel 6.6). De vergroeiingsstadia van de schaap/geit 

botten lijken aan te geven dat deze dieren geen hoge leeftijd bereikten; slijtage van 

gebitselementen uit een onderkaak suggereren dat een individu op een leeftijd tussen 

6 en 12 maanden gestorven is (zie bijlage VIIIb). Drie skeletelementen suggereren dat 

de individuen slechts een paar maanden oud zijn geworden (zie bijlage VIIIc).Twee 

onvolgroeide middenhands-/middenvoetsbeenderen tonen aan dat deze dieren de 

leeftijd van 2,5 jaar niet hebben gehaald. De jonge slachtleeftijden impliceren dat de 

dieren voornamelijk zijn gehouden voor hun vlees of melk en niet voor wolproductie. 

Slechts één schedelfragment van schaap vertoont tafonomische sporen; de schedel 

lijkt in de lengterichting doormidden te zijn gehakt, mogelijk voor het consumeren van 

de hersenen.

Het kleine aantal varkensresten lijkt aan te tonen dat deze dieren een kleine rol 

speelden in de voedselvoorziening. De vergroeiingstadia van een spaakbeen/ellepijp 

geven aan dat het dier jonger is geworden dan 3,5 jaar (zie bijlage VIIIc). Er zijn geen 

tafonomische sporen ontdekt op de varkensbotten. Uit dezelfde waterkuil (S1537) 

Skeletelement Rund Schaap Schaap 
/ geit

Varken Paard Hond Groot 
zoogdier

Middelgroot 
zoogdier

Zoogdier Totaal

Hoornpit 1 1 2 Cornus

Schedel 1 1 1 1 2 1 7 Cranium

Bovenkaak 2 1 3 6 (pre)maxilla(re)

Gebitselement bovenkaak 7 4 11 Dentes superior

Onderkaak 4 1 1 6 Mandibula

Gebitselement onderkaak 1 3 4 Dentes inferior

Gebitselement, onbekend 10 1 11

Atlas 1 1 Atlas

Axis 1 1 Axis

Halswervel 1 1 Vertebra cervicales

Wervel, onbekend 3 1 4

Rib 8 8 Costa

Schouderblad 2 1 1 4 Scapula

Opperarmbeen 3 1 1 5 Humerus

Spaakbeen 3 4 1 1 9 Radius

Ellepijp 2 2 1 5 Ulna

Handwortelbeen 7 2 9 Carpalia

Middenhandsbeen 3 1 4 Metacarpus

Proximale falanx 5 5 Phalanges 1

Middelste falanx 1 1 Phalanges 2

Distale falanx 1 1 Phalanges 3

Bekken 1 1 2 4 Pelvis

Dijbeen 2 2 Femur

Knijschijf 1 1 Patella

Scheenbeen 3 1 4 Tibia

Sprongbeen 2 2 Astragalus

Hielbeen 4 4 Calcaneum

Voetwortelbeen 1 1 Tarsalia

Middenvoetsbeen 3 3 Metatarsus

Middenhands- / middenvoetsbeen 3 2 5 Metapodium

Pijpbeen, onbekend 5 3 1 8 17

Niet te determineren 11 1 29 41

Totaal 93 2 21 8 1 5 8 13 38 189

Tabel 6.6 
Gedetermineerde skeletelementen per zoog-
diersoort.
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als het menselijk botfragment is een schedelfragment van paard afkomstig. In het 

midden van de frontale lijkt een rechthoekig gat te zitten alsof het hoofd van het dier 

is ingeslagen. Het is niet ondenkbaar dat paardenvlees geconsumeerd werd, maar 

of dat ook hier het geval was valt aan de hand van deze resten niet te bepalen. Er 

zijn enkele gearticuleerde resten van een hond gevonden. De vergroeiingsstadia van 

de skeletelementen geven aan dat het dier minimaal 1,5 jaar oud geworden is. De 

botten zijn niet compleet genoeg om een schofthoogtereconstructie te maken, maar 

op basis van de grootte van de skeletelementen kan worden bepaald dat het om een 

middelgroot exemplaar gaan. Hoewel honden over het algemeen niet werden gegeten 

is er op een aantal archeologische vindplaatsen bewijs gevonden dat ze wel werden 

gevild. Snijsporen zijn echter niet aanwezig op de botten, waardoor definitief bewijs 

voor villen bij dit individu ontbreekt.

Een aantal niet op soort gebrachte zoogdierresten bevatten tafonomische sporen 

(zie bijlage VIIIc). Enkele kleine fragmenten vertonen sporen van verhitting. De hoge 

fragmentatiegraad en de intensieve verhitting suggereren dat deze resten niet de 

directe overblijfselen zijn van voedselbereiding, maar dat de botten in het vuur 

terecht zijn gekomen bij wijze van (incidentele) afvalverbranding. Daarnaast zijn er 

drie ribfragmenten met snij- en/of vraatsporen. Er is één ribfragment van middelgroot 

zoogdier dat sporen van osteochondroma vertoont; in levende individuen kenmerkt 

deze pathologie zich als botknobbels bedenkt met een laagje kraakbeen.87 De 

restanten van deze kleine knobbels zijn nog zichtbaar op het laterale riboppervlak en 

ca. 0,5 centimeter in doorsnede. 

6.7.3 Bestaanseconomie

Het beperkte aantal dierlijke resten belemmert het verkrijgen van duidelijke 

antwoorden op de onderzoeksvragen. Het is duidelijk dat runderen de 

hoofdcomponent van de veestapel vormden, gevolgd door schaap/geit en varken. 

Opvallend is de afwezigheid van oudere dieren; de resultaten van vergelijkbare ijzerti-

jdvindplaatsen in de regio tonen aan dat runderen en schaap/geiten vaak pas werden 

geslacht nadat ze een leeftijd van vier jaar hadden bereikt.88 De leeftijdsbepalingen 

van runderbotten van het project Katwijk Klei-Oost-Zuid zijn erg beperkt, waardoor 

een vertekend beeld van de slachtleeftijden kan ontstaan. Het lijkt er echter op dat het 

aantal dieren die vòòr hun derde levensjaar geslacht relatief hoog ligt. Vermoedelijk 

speelde melkproductie dan ook een minder belangrijke rol dan vleesproductie. Gewilde 

bijkomstige – en niet onbelangrijke – producten van de runderen waren waarschijnlijk 

mest en trekkracht. Deze zijn ongetwijfeld van belang geweest voor het bewerken en 

onderhouden van de akkers.

Eenzelfde trend is te zien wanneer men de leeftijdsbepalingen van schaap/geit 

aanschouwd; op basis van de vergroeiingen van de botten lijkt geen van de gevonden 

individuen ouder dan drie jaar te zijn geworden. Het ontbreken van oudere individuen 

zou bewijs kunnen zijn voor een bestaanseconomie waarin de nadruk ligt op vlees- en 

(in mindere mate) melkproductie. Wanneer wolproductie een rol zou spelen dan zou 

men juist de ontbrekende oudere individuen verwachten, aangezien de dieren dan 

langer het desbetreffende product kunnen leveren. Varkens zijn uitsluitend gehouden 

voor het vlees en lijken dan ook te zijn geslacht rond de leeftijd wanneer ze hun 

optimale vleesgewicht bereiken.

87  Waldron 2009, 175.
88  Zie o.a. Van Dijk 2012; Van Dijk en Beerenhout 2014.
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Doordat er slechts één skeletelement van paard aangetroffen is vallen over de 

bijdrage van dit diersoort in de bestaanseconomie weinig uitspraken te doen. Hoewel 

paardenvlees vermoedelijk zo nu en dan werd geconsumeerd, is het niet aannemelijk 

dat ze een grote bijdrage leverden aan de vleesproductie. In de prehistorie werden 

paarden hoofdzakelijk gebruikt als rij- en lastdieren. In de ijzertijd konden paarden nog 

niet gebruikt worden om extreem zware lasten te trekken; het gebruiken van paarden 

als ploegdieren kon pas vanaf de uitvinding van de haam, welke haar intrede deed 

tijdens de middeleeuwen.

Opmerkzaam is de afwezigheid van wilde diersoorten. Haarwild en veerwild zijn, 

in tegenstelling tot veel andere opgravingen in de regio, niet aangetroffen. Uit de 

resultaten van andere onderzoeken blijkt dat er tijdens de ijzertijd nog steeds gejaagd 

werd, hetzij in mindere mate dan tijdens voorgaande perioden89. Vermoedelijk is de 

afwezigheid van kleine zoogdieren, vogels en vis te verklaren door de toegepaste 

opgravingstrategie. De afwezigheid van grotere wilde dieren komt mogelijk doordat 

de gejaagde dieren buiten de nederzetting zijn geslacht, waardoor geen of slechts 

een klein aantal botresten de nederzetting bereikte. Het is goed denkbaar dat deze 

niet bewaard zijn gebleven door de natuurlijke/culturele tafonomische processen of 

simpelweg niet zijn tegengekomen tijdens de opgraving. 

6.7.4 Conclusies

De aangetroffen diersoorten zijn rund, schaap/geit, varken, paard en hond. Naast deze 

gedomesticeerde zoogdiersoorten is één menselijke botfragment uit een waterkuil 

afkomstig. De verhouding tussen de gedomesticeerde diersoorten toont aan dat rund 

een centrale rol speelde binnen de voedseleconomie van de ijzertijdbevolking. Het lage 

aantal resten van schaap/geit en varken doet vermoeden dat deze soorten een kleinere 

bijdrage leverden. Paard en hond zijn vermoedelijk gebruikt voor hun secondaire 

producten en niet of nauwelijks geconsumeerd. In contrast met andere ijzertijdvindp-

laatsen in de regio is er geen jachtwild of gevogelte gevonden. Een andere discrepantie 

is het hoge aantal runderen en schaap/geiten dat op relatief jonge leeftijd geslacht is, 

wat mogelijk duidt op een focus op vleesproductie in plaats van melk 0f wol. 

6.8 Hout

E. van Hees

Een houten restant dat is aangetroffen in de waterkuil (v.470, S1537) is uit het veld 

meegenomen voor analyse in het archeo- en paleobotanisch laboratorium aan de 

Faculteit der Archeologie in Leiden. Hierbij is gekeken met name gekeken naar de soort 

en eventuele bewerkingssporen om zo informatie te achterhalen over de landschappe-

lijke  omgeving en menselijke activiteit.

De houten rest is beschreven als een staakje, met een lengte van 27 cm een breedte van 

1 tot 3 cm (Figuur 6.6). De soort is eik (Quercus). De stamcode, de codering die wordt 

gebruikt om aan te geven welk deel van de stam is gebruikt is hier 1b, wat wil zeggen 

dat de hele stam aanwezig is met bast en in dit geval zelfs schors. De maximale breedte 

(3 cm) is in dit geval daarom ook de maximale diameter en het aantal jaarringen 

(dertien) is relatief veel voor de dikte van de stam, wat doet vermoeden dat het hier om 

een boomtak gaat. Een zijtakje is verwijderd met een scherp voorwerp, waarschijnlijk 

89  Zie o.a. Van Dijk & Beerenhout 2012 en Prummel 1992.
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Figuur 6.6 
Houten staak uit een waterkuil (v.470). 
A = compleet; 
B = knoest van een verwijderd zijtakje; 
C = aangepunte zijde.

een metalen bijl. Aan één kant is de staak aangepunt, vermoedelijk ook met een 

metalen ijl. De lengte van het langste facet op de punt is 15 cm en de staak is voor het 

aanpunten vierzijdig bewerkt.

Het eikenhouten staakje komt waarschijnlijk uit de omgeving. Waarvoor het is gebruikt 

is niet duidelijk. Wel zijn er duidelijke bewerkingssporen op aangetroffen, die wijzen op 

de beschikking over metalen gereedschap.

A

B

C
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Synthese

J. van der Leije & T.A Goossens

7.1 Inleiding

De vindplaats Katwijk Klei-Oost-Zuid bevindt zich aan de rand van het estuarium van 

de Oude Rijn. Het duin bood in de late prehistorie een hoge, droge en voedselrijke 

ondergrond in een natte omgeving met een korte verbinding naar de Oude Rijn; 

kortom een ideale plaats voor een florerend gemengd agrarisch bedrijf. 

Het grootschalige onderzoek in Klei-Oost-Zuid  van de afgelopen jaren heeft 

inzichtelijk gemaakt hoe dit landschap zich door de tijd ontwikkelde en hoe de mens 

zijn bewoning en landgebruik daarop aanpaste. 

In volgende paragrafen wordt eerst de ontwikkeling van het landschap geschetst 

op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek en van recent aangrenzend 

onderzoek door Archol. Daarna zal de ontwikkeling van de bewoning en het 

landgebruik uiteen worden gezet. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met 

gelijktijdige bewoning in de onderzoeksregio en het omliggende kustgebied. De 

onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen zullen hierbij (in de lopende tekst) 

tevens worden beantwoord. Het rapport wordt afgesloten met een blik op toekomstig 

onderzoek.

7.2 Landschappelijke ontwikkeling

In de ondergrond van het onderzoeksgebied bevindt zich, weliswaar buiten het bereik 

van de proefsleuven en opgravingsputten, een strandwal. De strandwalafzettingen 

hebben zich vanaf ca. 2.550 v. Chr. gevormd. Bovenop de strandwal heeft de wind in 

de loop van de tijd een duin gevormd. Dateringen van de duintop in het nabijgelegen 

plangebied Rijnsburg-Trappenberg-Kloosterschuur wijzen uit dat de duinvorming in de 

regio in ieder geval in het midden-neolithicum en (tot) zelfs nog  in de midden-ijzertijd 

heeft plaats gevonden.90

Het duin van het onderzoeksgebied was van nature begroeid. Bodemprocessen 

zorgden voor de uitspoeling van o.a. organische stof uit (de vergane) begroeiing 

en de vorming van twee humusrijke lagen op een dieper niveau binnen de duintop. 

Deze lagen zijn aan de oostzijde van het duin bewaard gebleven in lokale laagtes. De 

datering van de lagen is onbekend; de lagen bevatten namelijk geen archeologische 

indicatoren. Een andere bodemlaag aan de westzijde van het duin is wel gedateerd. 

Hier is onder invloed van de afwezigheid van de natuurlijke begroeiing en daaruit 

voortvloeiende, versnelde bodemprocessen een minstens 50 cm dikke verkitte en 

geoxideerde bodemlaag gevormd. De begroeiing moet verwijderd te zijn door de 

mens. Scherven uit de top van de bodemlaag plaatsen deze bodemprocessen ruim 

genomen in de periode laat-neolithicum tot en met de bronstijd/vroege ijzertijd. Een 

datering vóór de (tweede helft van de ) midden-bronstijd lijkt hierbij nog het meest 

aannemelijk. In deze periode, vermoedelijk in de vroege tot (eerste helft) midden-bron-

stijd, zijn de flanken van het duin namelijk beakkerd. Pollen uit de oudste akkerlaag 

wijst uit dat het duinlandschap zich toen vooral kenmerkte door open terreinen en 

akkers met grassen en kruiden zoals ganzenvoeten, meldes, smalle weegbree en 

boterbloem. 

90  Goddijn en Goossens 2016, 25-37.
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In de loop van de midden- tot late bronstijd is de laagte rondom het duin onder invloed 

van het stijgende grondwater (en de daaraan ten grondslag liggen zeespiegelstijging) 

steeds meer vernat tot uiteindelijke zelfs de lage flank van het duin met de daarop 

gelegen akkers bedekt raakte met veen. Het pollenbeeld van dit eutroof veen wijst op 

een zoet milieu, waarin naast de voornoemde open terreinen met kruiden in deze tijd 

ook els, wilg en moerasvarens in de lage delen voorkwamen. Pollen van kroos wijst ook 

op de aanwezigheid van plassen. Alleen op de hoge, droge (en ongerepte) plekken van 

de duintop kwamen enkele bomen als de eik voor. Datering van veen in de laagte ruim 

300 m ten westen van het duin plaatst deze vernatting van het gebied tussen ca. 1226 

en 1008 cal. v. Chr. 

Mede onder invloed van het menselijk ingrijpen (bomen kappen en akkeraanleg) in 

het landschap vond nog (her)sedimentatie van duinzand plaats. Zoals gezegd duurde 

de duinvorming zelfs nog tot in de midden-ijzertijd voort binnen de regio. Dit lijkt 

ook in het onderhavige onderzoeksgebied het geval. Er zijn aanwijzingen dat zich 

toen een bodemlaag vormde in de duintop. De bodem kreeg echter niet de kans om 

zich te goed te ontwikkelen tot een humusrijke laag. Beakkering van de duinflank 

zorgde toen wederom namelijk tot een verwijdering van de begroeiing en een steeds 

grotere aanvoer van opgewaaid duinzand. De bodemlaag met akkersporen is alleen 

op de noordelijke flank bewaard. Op het hoogste deel van de top is de bodemlaag 

geërodeerd. Uitgaande van de diepte van de bewoningssporen uit deze periode (zie 

verderop), lijkt de verstoringsgraad van de erosie echter mee te vallen. 

Tijdens de bewoning in de midden- en late ijzertijd vind er een overstroming van 

het duin plaats, waarbij zelfs de duinflank bedekt raakte onder een laag lutum. De 

overstroming lijkt slechts beperkte gevolgen te hebben gehad voor de bewoners van 

het duin. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de vers aangevoerde, vruchtbare sliblaag, 

werd beakkerd. De (versnelde) bodemprocessen die hierop volgende, zorgden voor 

ontkalking van de bodem; deze bleek echter enigszins beperkt. In de bovenste slibrijke 

akkerlaag is namelijk nog pollen bewaard. Het pollenbeeld blijkt overeen te komen 

met dat van het voorgaande veen: een open en deels nat landschap. Op basis van het 

uitgevoerde onderzoek kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de beakkerde 

sliblaag een fluviatiele of mariene oorsprong kende. Wel is duidelijk dat tijdens de 

overstroming en/of beakkering nog steeds duinzand door de wind werd aangevoerd.

In de loop van de bewoning blijken bepaalde nederzettings- en akkersporen steeds 

hoger het duin op te schuiven. Dit wijst wederom op vernatting binnen het onder-

zoeksgebied, wederom als gevolg van de stijgende grondwaterspiegel. Het is 

onduidelijk of natte voeten uiteindelijke de aanleiding waren om de duintop te 

verlaten in de late ijzertijd. Dit ligt wel voor de hand. Wel is duidelijk dat na de 

bewoning grootschalige overstromingen plaats vonden in het onderzoeksgebied en 

daarbuiten, waarbij het duin uiteindelijk geheel werd bedekt. In het zuidwestelijk 

lagere deel van het onderzoeksgebied is een restgeul aangetroffen die de eindfase 

van een geulsysteem uit deze periode van overstromingen vertegenwoordigt. De 

restgeul is gezien de sedimentaire kenmerken zeer waarschijnlijk ontstaan als gevolg 

van een kortstondig event en in korte tijd opgevuld, waarbij een deel van de duintop 

met ijzertijdvondsten is geruimd. De aard van de opvulling en de aanwezige schelpen 

wijzen op een zoetwatermilieu dat onder invloed van de getijden stond. Er was dus 

stroomafwaarts een verbinding met de zee. De geul blijkt volgens 14C-onderzoek uit de 

tweede helft van de Romeinse tijd te dateren: tussen 231 en 385 cal. n. Chr. Een reacti-

veringsfase is te dateren tussen ca. 413 en 551 cal. n. Chr.  Ook het kleidek bovenop de 

vindplaats en de tweede, smallere geul dichter bij het duin aan de westzijde, zullen in 

deze periode zijn gevormd. In deze periode was er sprake van een kleiner debiet van 

de Oude Rijn met een hogere overstromingsfrequentie en grotere piekafvoeren. Het 
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ligt dan ook voor de hand de gebeurtenissen in de omgeving te verbinden met deze 

regionale ontwikkelingen. 

In de loop van de (laat-)Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen blijken bepaalde 

duinen in de regio weer bewoonbaar (zie verderop). Na een tijdelijke droogte is 

in sommige gebieden zoals het naburige plangebied Rijnsburg Trappenberglaan-

Kloosterschuur vinden al snel weer overstromingen plaats. Daar blijkt rond 750 n. 

Chr. sprake te zijn geweest van een grootschalige inbraak van zeegeulen die het hele 

gebied afdekten met mariene afzettingen, vooral zand. Deze afzettingen zijn in het 

onderzoeksgebied echter niet aangetroffen.

7.3 Laat-neolithicum – vroege ijzertijd: akkers en losse vondsten

In een vondstlaag (S5020) binnen de duintop en in enkele ijzertijdsporen met opspit 

bovenin deze top, zijn (losse) scherven gevonden die hoofdzakelijk uit de periode 

laat-neolithicum-bronstijd dateren. Bewoningssporen blijken te ontbreken voor deze 

periode. De vondstlaag en losse scherven zijn vermoedelijk wel deels te relateren 

aan beakkering van de beide flanken van het duin in de periode voorafgaande aan de 

(tweede helft) midden- en late bronstijd. Het is onduidelijk welk gewas op de akkers 

werd verbouwd. Het pollenonderzoek heeft weliswaar pollen van gerst aangetoond; 

het pollen kan hier echter ook geproduceerd zijn door grassoorten die in de duinen 

voorkwamen. 

Ook enkele vuurstenen artefacten uit voornoemde vondstlaag en uit enkele sporen 

kunnen mogelijk met deze vroege periode in verband gebracht worden. Vermoedelijk 

reflecteren het vuursteen en de scherven uit de verschillende fasen van (vooral) de 

bronstijd kortstondig bezoeken van het duin. De bijbehorende nederzetting lag toen 

vermoedelijk relatief ver verwijderd van de akkers, mogelijk op een andere duinkop 

buiten het onderzoeksgebied. Een soortgelijk verklaring lijkt ook op te gaan voor 

andere vindplaatsen in de omgeving. Zo is deze vroege periode van de late prehistorie 

ook in naburig plangebied Rijnsburg Trappenberglaan-Kloosterschuur slechts door 

losse scherven te midden van akkers vertegenwoordigd. OSL-dateringen plaatsen 

deze fase  daar in het laat-neolithicum tot en met de vroege bronstijd.91 Ook in het 

strandwal- en duingebied buiten deze regio zijn losse akkers uit deze vroege periode 

bekend. Zo zijn in plangebied De Zilk in Noordwijkerhout op een duinflank eergetouw-

krassen uit vermoedelijk de vroege tot midden-bronstijd gevonden, wederom zonder 

begeleidende nederzettingssporen.92 Een verklaring voor de (grote) afstand tussen de 

nederzetting en de akkers ligt mogelijk in de aard van de omgeving: de relatief lage 

grondwaterstand in deze periode ging gepaard met een uitgestrekt landschap met 

droge, begroeide duintoppen- en laagten. Er was toen een groot woon- en akkerareaal 

beschikbaar om uit te kiezen. Dit veranderde later in de loop van de tijd met het 

gestaag stijgen van het grondwater. 

Enkele scherven geven aan dat het duin van het onderzoeksgebied vermoedelijk ook 

voor en na de beakkering is bezocht: de dateringsmarge loopt uit een van het laat-

neolithicum tot en met de vroege ijzertijd. De vondsten in de verkitte bodemlaag 

die toen in de duintop is gevormd, wijzen erop dat na deze periode van ‘bezoek’ 

overstuiving van het duin heeft plaatsgevonden in het onderzoeksgebied, voordat de 

hoofdbewoning van het duin plaatsvond in de periode midden- en late ijzertijd.

91  Goddijn en Goossens 2016, 46.
92  Briels 2015.
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7.4 Midden- late ijzertijd: bewoning met akkers

Na de beakkering in het laat-neolithicum/bronstijd en mogelijk enkele kortstondige 

bezoeken tot in de vroege ijzertijd werd de duintop overstoven met een 30 cm dikke 

zandlaag. De veenlaag in de laagste zone van het onderzochte duin geeft aan dat 

het landschap na de eerste beakkeringsfase danig was veranderd. De stijging van het 

grondwater had de laagte in een nat gebied met moerassen en plassen veranderd. 

De vernatting had ook een verkleining van het beschikbare woon- en akkerareaal tot 

gevolg. De aandacht van de mens richtte zich nog meer dan te voren op de schaarsere, 

hoge en droge duintoppen en –flanken.

Vermoedelijk vormden deze wijzigingen in de leefomgeving de aanleiding voor 

mensen om de duintop van het onderzoeksgebied vanaf de tweede helft van de 

midden-ijzertijd weer op te zoeken. Deze keer werd geïnvesteerd in een langer verblijf. 

Op de duintop werd een nederzetting ingericht. Er zijn gedurende enkele generaties 

boerderijen gebouwd, met de bijbehorende kuilen en opslagruimtes. Langs en haaks 

op het duin groeven de bewoners sloten of greppels, die de grens van de nederzetting 

vormden. Op de hoge delen van de duinflanken werd geakkerd.

7.4.1 Erfindeling 

Op de hoge top van het duin zijn in totaal vier huisplattegronden aangetroffen. 

Er lijkt echter geen sprake te zijn van een nederzetting met meerdere gelijktijdige 

hoofdgebouwen. Eerder lijkt er lange tijd een enkel erf te hebben bestaan, waarvan de 

hoofd- en bijgebouwen verschillende malen herbouwd en verplaatst zijn. De precieze 

opeenvolging van de verschillende huizen en erven kon niet worden gereconstrueerd, 

er is slechts een onderscheid in twee verschillende hoofdfasen te maken. In de eerste 

fase zijn de sporen van twee opeen volgende boerderijen te onderscheiden. De 

plattegronden van deze twee oudste boerderijen liggen op dezelfde locatie, waarbij 

alleen de ligging in tijd enkele meters is opgeschoven. In de jongste fase schuift de 

bewoning verder op richting het hoogste deel van het duin in het westen, waarbij 

tevens de oriëntatie van de huisplattegronden en greppelsystemen verandert. Mogelijk 

ligt de vernatting en de eenmalige overstroming van het duin tijdens de bewoning ten 

grondslag aan deze relatief radicale aanpassing van het bewoningssysteem. Ook op 

een andere ijzertijdvindplaats in het duingebied binnen de regio, namelijk plangebied 

De Zilk in Noordwijkerhout, zijn aanwijzingen gevonden voor een vernatting en 

opwaartse verschuiving van de bewoning in het duinlandschap.93

De overstroming van het duin met afzetting van een dunne laag lutumrijk zand op de 

duinflank heeft niet geleid tot het verlaten van het duin. Blijkbaar waren de negatieve 

gevolgen van de overstroming tijdelijk en/of beperkt van aard. Aanwijzingen voor 

beakkering van deze vruchtbare sliblaag wijzen uit dat de overstroming zelfs een 

voordeel opleverde.

Naast de boerderijen bevonden zich op het erf bijgebouwen in de vorm van spiekers. 

Daarnaast zijn er ook kringgreppels aangetroffen, die eveneens voor de opslag 

van gewassen gediend zullen hebben. Op de rand van het erf of net erbuiten lagen 

waterkuilen die waarschijnlijk als drinkwaterbron hebben gediend. De nederzetting 

werd in ieder geval aan de noord- en de oostzijde afgebakend met brede greppels of 

sloten. Hierbij valt op dat deze greppels niet alleen rond het erf werden aangelegd, 

maar ook op de lager gelegen duinflank en zelfs in de verder verwijderde laagte. 

93  Briels 2015.
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Het totale patroon van deze brede en regelmatige greppels, waarmee de bewoners 

in verschillende fasen hun (woon)omgeving indeelden, is opvallend. Het wekte na 

afloop van het proefsleuvenonderzoek zelfs de indruk dat het hier om bewoning uit 

de Romeinse tijd zou gaan. De opkomst van stelselmatig ingericht nederzetting en 

omliggende buitengebieden is namelijk elders (op de toenmalige kleigebieden) in 

Zuid-Holland vooral bekend als een vorm van romanisatie in de loop van de 1e en 2e 

eeuw n.Chr. De grootschalige greppelsystemen blijken daar een duidelijke breuk te 

vormen met de kleinschalige, tijdelijke indeling van kleine, geïsoleerde en kortstondig 

bewoonde erven uit de ijzertijd en het begin van de Romeinse tijd. Het Romeinse leger 

blijkt deze stelselmatige landindeling toen op grote schaal te hebben gestimuleerd: 

enerzijds om de productie van vee en gewassen te vergroten (als voer) voor de vele 

soldaten, anderzijds om het innen van belastinggeld mogelijk te maken.94 Deze 

interpretatie lijkt bij nader inzien niet op te gaan voor de vindplaats van Katwijk 

Klei-Oost-Zuid. Het aardewerk blijkt de bewoning van onderhavige vindplaats namelijk 

in de tweede helft van de midden- tot in het begin van de late ijzertijd te plaatsen. 

Hier lijkt eerder een praktische, functionele oorzaak aan de indeling van het landschap 

ten grondslag te liggen. De aanleg van regelmatige en brede greppels lijkt hier eerder 

ingegeven door de hoogteverschillen in het landschap (de greppels volgen grotendeel 

de contouren van het duin) en de hoeveelheid grond en hemelwater die afgevoerd 

moest worden om droge voeten te houden. De inrichting van het buitengebied 

blijkt bovendien slechts beperkt tot een of enkele sloten. De kleine, smallere en 

vaak onregelmatigere greppeltjes die binnen het bewoningsareaal op de duintop 

zijn aangetroffen, lijken verder grotendeels gezien te moeten worden als ad hoc 

oplossingen, namelijk als afvoer voor tijdelijke fasen van overtollig (hemel)water. Ook 

de voornoemde vernatting tijdens de ijzertijdbewoning in Noordwijkerhout-De Zilk was 

uiteindelijk in de late ijzertijd aanleiding voor de aanleg van een greppelsysteem om de 

afwatering te bevorderen.95

Het plaatsvaste karakter van de nederzetting ten slotte lijkt ook eerder voort te komen 

uit een inperking van het woon- en akkerareaal in het duinlandschap gedurende de 

ijzertijd, dan uit een van boven opgelegd systeem van landindeling. 

7.4.2 Huisplattegronden

Het aantreffen van vier huisplattegronden uit de tweede helft van de midden- of late 

ijzertijd is tamelijk uniek voor de regio. Uit de directe omgeving van de vindplaats zijn 

alleen twee huisplattegronden van de vindplaats Noordwijk Achterweg 11 bekend. 

Daarnaast levert de uitwerking van de vindplaats Noordwijkerhout-De Zilk mogelijk 

ook nog een of meerdere huisplattegronden op. Kijkt men verder naar de kustregio, 

dan bevinden de dichtstbijzijnde huisplattegronden uit de tweede helft van de 

midden- en late ijzertijd zich in de nabijheid van het Oer-IJ in het noorden: Beverwijk/

Heemskerk-Broekpolder 2,3 en 4 en Velserbroek.96 Ook in Assendelft zijn late-ijzertijd-

huisplattegronden aangetroffen, maar deze zijn gesitueerd in het veen. Richting 

het zuiden bevindt zich een incomplete plattegrond in Den-Haag Monsterweg.97 De 

plattegronden uit Schiedam en Vlaardingen bevinden zich alweer een stuk verder 

zuidelijk en bevinden zich eveneens in het veen.98 Het algemene beeld voor het 

westelijk kustgebied is dat de plattegronden zich kenmerken door een grote diversiteit 

en vaak door een niet al te eenduidige paalconfiguratie. Er lijkt een voorkeur te zijn 

94  Van Londen 2006.
95  Briels 2015.
96  Therkorn et al. 2009; Van der Heijden 2001.
97  Houkes et al. 2008, 33-34.
98  Diverse vindplaatsen, zie Kok & Besselen 2014, 216-217.
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voor tweebeukige plattegronden, maar in het noordelijke kustgebied, tussen de Oude 

Rijn en het Oer-IJ estuarium zijn de plattegronden voornamelijk driebeukig.99 Uit 

de verschillen tussen de huisplattegronden uit Katwijk Klei-Oost-Zuid blijkt dat de 

grote diversiteit zoals beschreven voor het kustgebied, zelfs binnen één vindplaats 

kan gelden. Alle vier de plattegronden laten verschillen in afmeting en constructie 

zien: twee maal driebeukig, eenmaal tweebeukig en ten slotte een maal deels twee- 

en deels driebeukig. Daarnaast is de paalconfiguratie bij de ene plattegrond veel 

regelmatiger dan bij de andere. Er is te weinig informatie over datering en fasering om 

te achterhalen of deze verschillen een chronologische ontwikkeling weerspiegelen.

7.4.3 Voedseleconomie

De ijzertijdbewoners van Klei-Oost-Zuid hadden een gemengd agrarisch bedrijf. In 

één van de huisplattegronden lijkt op basis van de indeling (deels tweebeukig en 

deels driebeukig) een onderscheid te maken in woon- en staldeel; in direct dus een 

aanwijzing voor het houden van vee. Daarnaast zijn er kringgreppels aangetroffen, die 

er op wijzen dat (een deel van) de dieren binnen het nederzettingsterrein in veekralen 

werden gehouden. 

Uit onderzoek van het dierlijk bot blijkt dat vooral rund een belangrijke rol speelde in 

de voedseleconomie. Daarnaast werden ook varkens en schapen/ geiten gehouden 

en gegeten. Ofschoon de aantallen botten met leeftijdsindicatie relatief klein zijn, 

lijkt het aandeel rund en schaap/geit dat op jonge leeftijd is geslacht groot. Als dit 

laatste inderdaad het geval is, speelde vleesproductie een grotere rol dan de melk- en 

wolproductie. In dit opzicht wijkt de vindplaats af van andere uit de omgeving. Het 

aandeel varken is laag, wat weer wel in overeenstemming is met andere vindplaatsen 

uit de regio. Het lagere aandeel hangt vermoedelijk samen met de afname van de 

bosgebieden (en de voedselbron voor de varkens daarbinnen, zoals eikels) in het 

duinlandschap: door vernatting enerzijds en door het kappen van de bomen met 

het oog op nieuwe woon- en akkergebieden. Wild en gevogelte lijken ten slotte 

nauwelijks onderdeel van het dieet te hebben gevormd; overblijfselen hiervan zijn niet 

teruggevonden. 

Het vee werd vermoedelijk geweid in de natte, grasrijke laagten rondom de duintop 

Ten westen en oosten van de duintop met nederzetting is een aantal greppels 

aangetroffen die vermoedelijk hebben gediend als afbakening en ontwatering van dit 

weidegebied. 

Aanwijzingen voor het verbouwen van voedselgewassen zijn aanwezig in de vorm van 

eergetouwkrassen. De akkers bevonden zich direct naast de erven: op de (noordelijke) 

hoge flankdelen van het duin. Onduidelijk is nog tot welke hoofdfase de akkers 

behoren; ze dateren in ieder geval van na de overstroming ten tijde van de bewoning. 

Het achtergebleven slib zorgde voor een toegenomen vruchtbaarheid van het terrein. 

Uitgaande van een relatie met hoofdfase 1 zouden de akkers binnen de nederzettings-

greppels liggen. Indien ze echter tot de jongere fase horen, dan valt op dat de akkers 

net buiten de nederzettingsgreppels aanvangen. Dit laatste lijkt meer voor de hand 

te liggen, zeker als men de voornoemde hypothese over de omslag in de inrichting 

van de nederzetting na de overstroming in ogenschouw neemt. Het onderzoek heeft 

overigens onvoldoende botanische resten opgeleverd om uitspraken te kunnen doen 

over de gewassen die op de akkers werden verbouwd. 
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7.4.4 Einde van de bewoning

Het is onduidelijk of natte voeten uiteindelijke de aanleiding waren om de duintop te 

verlaten. Dit ligt wel voor de hand; vermoedelijk zijn de bewoners toen uitgeweken 

naar een gunstiger gelegen en dus een hogere duin in de omgeving. Op basis van 

het aardewerk is het einde van de bewoning in de late ijzertijd te plaatsen. Bij het 

vooronderzoek werd nog verwacht dat de nederzetting tot in de Romeinse tijd zou 

dateren, maar op basis van het vondstmateriaal zijn hiervoor geen aanwijzingen. 

Ofschoon bepaalde inheemse aardewerkvormen een lange traditie kenden, zelfs 

tot in de Romeinse tijd, valt namelijk duidelijk op dat geen enkele Romeinse import 

is gevonden in Katwijk Klei-Oost-Zuid. Ook ontbreken de kenmerkende metaal- of 

dakpanvondsten uit de Romeinse tijd. De onderzoeksvragen uit het Programma van 

Eisen die betrekking hebben op de Romeinse tijd (vragen 4 en 9) kunnen daarom niet 

worden beantwoord.

7.5 Toekomstig onderzoek

Katwijk Klei-Oost-Zuid is een tamelijk unieke vindplaats voor de regio. Er heeft in 

de kustregio tussen grofweg Den Haag en Haarlem nog maar weinig onderzoek 

plaatsgevonden naar ijzertijd nederzettingen. Er zijn wel vindplaatsen bekend, maar 

de meeste bestaan uit losse vondsten, losse sporen waarin geen (huis)structuren zijn 

herkend en kleine arealen met akkersporen. Er zijn daarom nog veel vragen, waar 

toekomstig onderzoek naar ijzertijd vindplaatsen in de regio mogelijk antwoord op kan 

geven.

Opvallend is dat de drie, misschien wel belangrijkste, ijzertijdvindplaatsen in de regio 

(Katwijk Klei-Oost-Zuid, Noordwijk-Achterweg en Noordwijkerhout – De Zilk) alle 

op de overgang van de midden- ijzertijd naar de late ijzertijd dateren. Deze datering 

is met name gebaseerd op het aangetroffen aardewerk. Het is interessant om deze 

aardewerk dateringen bij toekomstig onderzoek te staven met bijvoorbeeld 14C 

onderzoek. Bevestigen deze de datering van de ijzertijd vindplaatsen op de overgang 

van de midden-, naar late ijzertijd? Bij zowel Noordwijk Achterweg als Katwijk 

Klei-Oost-Zuid lijkt vernatting van het landschap de belangrijkste reden te zijn geweest 

voor het verlaten van de nederzetting in de loop van de late ijzertijd. Waar is men 

heengetrokken, na het opgeven van de oude nederzettingen? En heeft de komst van 

de Romeinen en de instelling van de Oude Rijn als de limes iets te maken met het 

verlaten van nederzettingen in de late ijzertijd? 

Vanwege de het dynamische landschap in de kustregio is een goed inzicht in de land-

schappelijke ligging en ontwikkeling onontbeerlijk bij het verkrijgen van inzicht in de 

ontwikkeling van de nederzettingen, het verlaten van de erven en de relatie tussen 

nederzettingen en het achterland. Lokale verschillen kunnen groot zijn en voor een 

goed inzicht moet er rekening gehouden worden met dateringsonderzoek (14C, OSL) 

van de verschillende landschappelijke eenheden.

De ijzertijd huizenbouwtradities in de regio zijn slecht gekend door het lage aantal 

bekende huisplattegronden. Een goede beschrijving en datering van nieuwe 

plattegronden is nodig om inzicht te krijgen in de bouw van de huizen, ontwikkelingen 

door de tijd en de vergelijking met de noordelijker- en zuidelijker gelegen kustregio’s.
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polorised light). 

Figuur 5.1 Allesporenkaart van de opgraving, gecombineerd met de resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek. 

Figuur 5.2 Ligging van de twee vondstlagen t.o.v. de hoogtekaart (zie Figuur 4.2). 

Figuur 5.3 Huisplattegronden uit Noordwijk, Achterweg 11 (bron: Van der Feest & 

Wilbers 2014, 49 -50). 

Figuur 5.4 Kringgreppel 6 in het sporenvlak. 
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Figuur 5.5 Overzichtskaart van de greppelsystemen. De coupehaken geven de locaties 

van de afgebeelde foto’s weer. 
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Figuur 5.10 Doorsnede van spoor 445 en spoor 377 van greppelsysteem 7. 

Figuur 5.11 Overzicht van greppelsysteem 10. 

Figuur 5.12 Dwarsdoorsnede door greppel S721, greppelsysteem 11. 

Figuur 5.13 Doorsnede van de waterkuil 1. Foto richting het noordwesten. 

Figuur 5.14 Doorsnede van waterkuil 2. Foto richting het zuidwesten. 

Figuur 5.15 Doorsnede van waterkuil 3. Foto’s richting het oosten. 

Figuur 5.16 Doorsnede van waterkuil 4, aangetroffen op een dieper niveau onder 

greppel S1525. Foto richting het noorden. 

Figuur 5.17 Doorsnede van één van de kuilen (S1523) op de noordelijke flank van het 

duin. Foto richting het noorden. 

Figuur 5.18 Eergetouwkrassen in het vlak, put 30. Foto richting het oosten. 

Figuur 5.19 Twee niveaus met ploegsporen in het profiel, put 30. Foto (2x) richting 

het oosten. In de onderste foto zijn de lagen met ploegsporen (golvend onderin) 

aangekrast.

Figuur 5.20 Sporen (met vondsten uit) de bronstijd 

Figuur 5.21 Sporen en structuren uit fase 1 van de midden/ late ijzertijd. 

Figuur 5.22 Sporen en structuren uit fase 2 van de midden/late ijzertijd 

Figuur 6.1 Randscherf van een drieledige pot die op basis van baksel in de late bronstijd 

/ vroege ijzertijd te dateren is. 

Figuur 6.2 Een selectie van het late ijzertijd aardewerk uit Katwijk Klei-Oost-Zuid. 

Figuur 6.3 Vermoedelijke polijststeen van donkere kwartsiet, v.535. 

Figuur 6.4 Geretoucheerde vuursteen afslag met windlak, v.330. 

Figuur 6.5 Menselijk scheenbeenfragment met sporen van hondenvraat, v.469. 

Figuur 6.6 Houten staak uit een waterkuil (v.470). A = compleet; B = knoest van een 

verwijderd zijtakje; (rechts); C = aangepunte zijde. 
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