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Samenvatting

In opdracht van gemeente Katwijk heeft Archol bv een archeologisch inventariserend 

veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd binnen het plangebied 

Klei-Oost-Zuid ten behoeve van de bestemmingsplanactualisatie. Het onderzoek 

heeft in twee fasen (eind augustus en eind november 2014) plaatsgevonden. Tijdens 

de eerste fase was een deel in verband met een nog te slopen kassencomplex nog niet 

toegankelijk. 

De resultaten van eerder uitgevoerd verkennend bureau- en booronderzoek in het 

onderzoeksgebied en de archeologische waarnemingen in de directe omgeving samen 

doen vermoeden dat op zes locaties behoudenswaardige archeologische resten liggen. 

Doel van dit proefsleuvenonderzoek is om op drie locaties, namelijk verwachtings-

zone I, II en een klein deel van VI, vast te stellen of er inderdaad behoudenswaardige 

archeologische aanwezig zijn en zo ja, wat de aard, omvang en datering van deze 

resten zijn. 

In verwachtingszone I zijn nederzettingssporen aangetroffen die op basis van het 

aardewerk uit de overgangsperiode van de late ijzertijd –vroeg Romeinse tijd dateren: 

paalsporen, kuilen en greppels. De nederzetting ligt op de top van het duin; op de 

flanken en de voet zijn akkertjes en een waterput aangetroffen.

Naast de nederzetting is ook het achterland, de periferie onderzocht. Hier zijn 

voornamelijk greppels aangetroffen. Een natuurlijk verlande geul met greppels vormt 

de westelijke begrenzing van het duin. 

De greppels dateren van de late ijzertijd-Romeinse periode tot en met de nieuwe tijd. 

Verwachtingszone II heeft geen archeologische resten opgeleverd. Dit geldt ook voor 

verwachtingszone VI: een gebied dat te dynamisch is geweest –met invloeden uit de 

zee en de Oude Rijn– voor bewoning en/of andere activiteiten in het verleden.

Het advies voor eventueel vervolgonderzoek concentreert zich op verwachtingszone I.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Plangebied Klei-Oost-Zuid is volgens de procedures van de Archeologische 

Monumentenzorg (AMZ) gewaardeerd ten behoeve van de bestemmingsplanactu-

alisatie (figuur 1.1). Het reeds uitgevoerde verkennende onderzoek (bureaustudie 

en verkennend booronderzoek) heeft zes locaties (verwachtingszones I t/m VI) als 

kansrijke plekken voor archeologische vindplaatsen aangewezen. Door middel van 

proefsleuvenonderzoek dient vastgesteld te worden of daadwerkelijk archeologische 

vindplaatsen op deze locaties aanwezig zijn. Onderhavig onderzoek heeft betrekking 

op drie van die locaties: verwachtingszones I, II en een klein deel van VI.

Ter hoogte van zone I en II bevindt zich een strandwal in de ondergrond, waarop zich 

duinen hebben gevormd die mogelijk tot het Laagpakket van Walcheren (bronstijd 

en ijzertijd) behoren. Vanuit het mondingsgebied van de Oude Rijn werden kleilagen 

afgezet in de strandvlakte en op de flank van de duinen. Hier vond later weer 

veenvorming plaats (Hollandveen), wat vervolgens weer werd bedekt door zeeklei van 

de Formatie van Naaldwijk. Ter hoogte van verwachtingszone VI komen oeverwalafzet-

tingen van de Rijn voor, die vermoedelijk uit de middeleeuwen dateren.

Archol heeft het onderzoek in opdracht van gemeente Katwijk in twee fasen 

uitgevoerd, een deel van het plangebied was bij de eerste fase nog niet beschikbaar of 

toegankelijk. Een kassencomplex moest eerst nog gesloopt worden en het materiaal 

afgevoerd. De eerste fase heeft vanaf 18 t/m 28 augustus 2014 plaats gevonden in 

Verwachtingszone I (deel 1) en VI. 

De tweede fase heeft van 24 t/m 26 november 2014 plaats gevonden, direct nadat de 

kassen op dit terrein gesloopt waren en het terrein betreedbaar was. In deze laatste 

Figuur 1.1 
Locatie plangebied Klei-Oost-Zuid.

1
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fase van het proefsleuvenonderzoek zijn de proefsleuven in zone I (deel 2) en zone II 

onderzocht. Het terrein was zeer drassig met grote plassen water op het maaiveld. 

In het Programma van Eisen (PvE)1 zijn voor de drie zones de volgende verwachtingen 

beschreven: 

Verwachtingszone I: vanaf een diepte van 0,5 tot 1,5 m onder maaiveld (- mv) bevinden 

zich echter de resten van een duin. Bewoning is hier mogelijk geweest vanaf het Laat 

Neolithicum.

Verwachtingszone II. Het betreft een locatie nabij de overgang van het duin van zone I 

naar de strandvlakte, waar tot 1,5 m – mv fosfaatresten in kleilagen zijn aangetroffen. 

Deze fosfaatconcentraties zijn indicatoren voor een vroegere aanwezigheid van stallen, 

bewoning of eventueel zelfs organische deposities zoals graven. 

Verwachtingszone VI betreft oeverwalafzettingen van de Rijn in de westelijke helft van 

het plangebied. De aangeboorde zandige afzettingen van de oeverwal bevinden zich 

hier tussen 0,6 en 1,2 tot 1,4 m - mv.

In dit rapport worden de resultaten van het proefsleuvenonderzoek uiteen gezet. 

De verslaglegging zal per verwachtingszone worden gepresenteerd tenzij anders 

aangegeven. 

Tijdens de uitwerking van het project heeft Archol nog twee projecten binnen de 

regio uitgevoerd: het gefaseerde vervolgonderzoek (opgraving) in het onderhavige 

plangebied en een eveneens gefaseerd inventariserend veldonderzoek door middel 

van proefsleuven in naburig plangebied Rijnsburg-Trappenberg-Kloosterschuur. 

De verschillende onderzoeksfasen hebben steeds tot nieuwe inzichten geleid. Om 

voortdurend bijstellen van de bevindingen te voorkomen, is besloten om de onderlinge 

vergelijking van alle onderzoeken (met name archeologische vindplaatsen, geologie en 

landschap) uit te stellen tot de analyse en rapportage van de voornoemde opgraving 

van plangebied Katwijk-Klei-Oost Zuid.

1.2 Onderzoeksopzet en organisatie

Het proefsleuvenonderzoek in de eerste fase is uitgevoerd door een veldteam van 

Archol (tabel 1.1) aangevuld met een fysisch geograaf drs. W. Van Zijverden (EARTH 

intergrated archaeology). Voor het machinale graafwerk is kraanbedrijf H.H. van 

Egmond ingehuurd en de bronbemaling is aangelegd door Leendertse bronbemaling. 

In tabel 1.2 is de samenstelling van het veldteam van de tweede fase op een rij gezet. 

Voor het machinale graafwerk is loonbedrijf Snoeij uit Gouda ingehuurd.

Directievoering namens de gemeente, zowel van het veldwerk als de uitwerking, is in 

handen van Joris Lanzing (Archeologisch Adviesbureau Lanzing). 

1  Lanzing 2014. 
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Medewerker Functie 

T. Hamburg Projectleider

M. Hemminga Veldwerkleider

J. Van der Leije Veldarcheoloog/vervangend veldwerkleider

M. Van Zon Veldarcheoloog

L. Meurkens Veldarcheoloog

W. Van Zijverden Fysisch geograaf

Medewerker Functie 

T. Goossens Projectleider

M. Hemminga Veldwerkleider

A. Porrey-Lyklema Veldarcheoloog/vervangend veldwerkleider

Y. Raczynski-Henk Veldarcheoloog/specialist fysische geografie

Soort onderzoek: Inventariserend Veldonderzoek proefsleuven (IVOp)

Projectnaam: Bedrijventerrein Klei-Oost Zuid (verwachtingszone I, II, VI)

Archolprojectcode: KKO1502

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: Augustus en november 2014

Periode van uitvoering uitwerking: januari 2015 – september 2016

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Rijnsburg

Toponiem: Klei-Oost-Zuid

Coördinaten gebied: noordoosthoek: 90.850/469.300
zuidoosthoek: 90.850/468.450
zuidwesthoek: 90.400/468.700
noordwesthoek: 90.400/468.900

Kaartblad: 30E

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk, dhr.  Vastgoed BV, dhr. A. Mastenbroek

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk, dr. B. Voormolen

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

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 62874

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Depot Zuid-Holland

Geomorfologie: Getij-riviermondrug (3K 27) en vlakte van getij-afzettingen (2M34)

Bodem: Dikke eerdgrond (EK 19-IV)

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoeksteam fase 1.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam fase 2.

Tabel 1.3 
Administratieve gegevens.
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Veldwerkstrategie en methodiek

2.1 Strategie Fase 1

In totaal zijn in fase 1 15 putten (2068 m2) aangelegd met een breedte van 4 of 2 m 

(respectievelijk: put 1 t/m 11 en 14, 15; put 12 en 13) en variabele lengtes (tabel 2.1 

en figuur 2.1). Een aantal putten heeft een kleinere omvang ten opzichte van het 

oorspronkelijke puttenplan vanwege niet betreedbare percelen, ligging van kabels en 

leidingen. De uitgespaarde vierkante meters zijn ingezet voor twee extra putten (nr. 

12 en 13), waarmee de begrenzing van de archeologische resten nauwkeuriger kon 

worden bepaald (zie verder). 

put m²

Verwachtingszone I (deel 1)

1 261

2 280

3 270

4 95

5 93

6 86

7 203

8 217

9 116

10 44

11 52

12 70

13 66

Verwachtingszone VI

14 68

15 147

Totaal 2068

2.2 Strategie Fase 2

In totaal zijn er in deze fase vijf putten (1305 m2) aangelegd met een breedte van 4 m 

(put 8, 16 t/m 19) en een variabele lengte (tabel 2.2 en figuur 2.2). 

Binnen verwachtingszone I liggen de putten 8, 16 t/m 18 en binnen verwachtingszone II 

liggen put 19 en een klein deel van put 16 en 17. 

put m2

Verwachtingszone I (deel 2)

16 290

17 390

18 215

Verwachtingszone II

19 193

Totaal  1088

Tabel 2.1 
Overzicht van m2 per put van fase 1.

Tabel 2.2 
Overzicht van m2 per put van fase 2.

2
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Figuur 2.1 
Overzicht putten en profielkolommen van 
fase 1.
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2.3 Methodiek

Algemeen
De aanleg van de vlakken is uitgevoerd met een graafmachine met gladde bak. De 

vlakken zijn in de top van de duin aangelegd, waarbij het natuurlijke reliëf van het duin 

is gevolgd. Het machinaal laagsgewijs verdiepen is begeleid door een persoon met een 

metaaldetector. De vondsten zijn in vakken van 4 x 4 m verzameld. 

Vervolgens is onderzocht of op een dieper niveau archeologisch relevante niveaus 

aanwezig zijn. Dit is door middel van profielopnames om de 15 m gebeurd. Deze 

zijn machinaal gegraven tot ten minste 0,5 m onder het sporenvlak. Ook de 

putwand tussen de profielopnames is opgeschaafd om eventuele veranderingen 

in de stratigrafie onderling te kunnen koppelen. In totaal zijn er 61 profielen 

gedocumenteerd en ingevoerd in Deborah (boorprogramma; zie figuur 2.1 en 2.2 voor 

de ligging van de profielkolommen).

De sporen, vlakhoogtes, putomtrek en profielen zijn digitaal ingemeten met de GPS en 

uitgelezen in Mapinfo. 
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Overzicht putten en profielkolommen van 
fase 2 (donker grijs) in verwachtingzone I 
en II. De putten van fase 1 zijn in licht grijs 
weergegeven.
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In het veld is gewerkt met een veldcomputer (Getac) voor het invoeren van de sporen 

tijdens de aanleg van het sporenvlak (kenmerken zoals put, vlak, spoor, type, structuur 

en vulling). Er is een klein aantal sporen gecoupeerd en gedocumenteerd om de 

aard, conservering, vondstmateriaal en diepte vast te kunnen stellen. De sporen zijn 

niet afgewerkt. Van monsterwaardige sporen zijn algemene/ecologische monsters 

genomen. 

Bronbemaling

Fase 1
Vanwege de zandige ondergrond en de relatief hoge grondwaterstand op verwach-

tingszone I is langs alle putten langs een lange zijde horizontale bemaling geplaatst. 

Om voortgang te houden in het aanleggen en dichten van de putten zijn er drie 

pompen met een bezinkbassin ingezet. 

Voor zone VI is het plaatsen van bronbemaling niet mogelijk geweest. De ondergrond 

bestaat uit zogenoemde slappe klei, waardoor het onttrekken van grondwater niet 

mogelijk is. 

Na inzet van de bronbemaling en het verplaatsen van de pompen zijn de putten zo veel 

mogelijk gelijk dichtgegooid.

Fase 2
Tijdens deze fase is gekozen voor open bemaling. Het probleem met grond- en 

hemelwater is opgelost door: het overtollige water met behulp van een vuilwaterpomp 

weg te pompen en vervolgens de putten zo snel mogelijk weer dicht te gooien. Het 

grootste probleem met het water werd namelijk veroorzaakt door het doorsnijden 

van het drainagesysteem, dat zowel in de lengte als breedte2 over het terrein was 

aangelegd. Horizontale bronbemaling zou dit probleem niet hebben ondervangen. 

2   De drainagebuizen liggen om de twee meter; opschuiven van de putten zou dit probleem 
niet oplossen. 
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Landschap en bodemopbouw

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek van Verwachtingszone I 

(fase 1 en fase 2), Verwachtingszone II en verwachtingszone VI gepresenteerd. Voor 

verwachtingszone II worden de gegevens uit beide fasen gekoppeld, aangezien de 

onderzochte zones ruimtelijk en landschappelijk één geheel vormen. 

3.1 Regionaal kader

Het plangebied Katwijk Klei-Oost-Zuid ligt binnen de gemeente Katwijk: een gebied 

met resten in de ondergrond van een complex geologisch landschap in de voormalige 

Rijnmonding en het estuarium. Naast rivieren werd het landschap gedomineerd door 

duinen en strandwallen. In dit gebied vond door de tijd een zeer complexe interactie 

plaats tussen de diverse landschappen. Grofweg kan onderscheid worden gemaakt 

tussen kwelderlandschappen, overstoven kwelders, kreken en geulen, strandwallen, 

strandvlakten en duinen.3 

 

Afzettingen uit het Pleistoceen bevinden zich in de omgeving van het plangebied 

op grote diepte (12 tot 15 m –NAP). Het betreft dekzanden uit het Weichselien die 

door de wind zijn afgezet en tot de Formatie van Twente behoren. Na de ijstijd, rond 

8000 jaar geleden, werd onder invloed van de stijgende zeespiegel een pakket veen 

gevormd op deze dekzanden. In de millennia die volgden steeg de zeespiegel verder, 

wat zorgde voor erosie van het veen en voor de afzetting van dikke pakketten zand 

en klei (Afzettingen van Calais) gedurende vier afzonderlijke transgressiefasen. Vanaf 

ca. 5000 jaar geleden vormden zich series strandwallen met daarop oude duinen. 

Deze strandwallen breidden zich steeds verder in westelijke richting uit, waardoor de 

oudste strandwallen het meest landinwaarts zijn komen liggen. De strandwallen in het 

plangebied dateren mogelijk uit de Calais IV periode (bronstijd en ijzertijd). 

In het mondingsgebied van de Oude Rijn werden ook kleilagen afgezet vanuit de 

rivier, zo ook tussen de strandwallen en in de strandvlakte. Hier vond later ook weer 

veenvorming plaats (Hollandveen) dankzij de uitbouwende kust en de verminderde 

mariene invloed. Vanaf de vroege ijzertijd nam de mariene invloed weer toe 

(Duinkerken transgressiefasen) en werd zeeklei afgezet. Het onderzoeksgebied bevindt 

zich binnen de invloedsfeer van de monding van de Oude Rijn. Dit manifesteert zich 

in de aanwezigheid van oeverwalafzettingen in het westelijk deel van het gebied, 

vermoedelijk daterend uit de middeleeuwen.

3.2 Verwachtingszone I en II

Ter plekke van verwachtingszone I & II werd in de ondergrond, vanaf een diepte van 

0,5 tot 1,5 m onder maaiveld, een strandwal verwacht. Tijdens het proefsleuvenonder-

zoek zijn de strandwalafzettingen echter niet aangetroffen. De ondergrond bestaat 

uit goed gesorteerd, matig fijn, siltarm zand dat geen schelpgruis of schelpen bevat en 

geen duidelijke sedimentaire gelaagdheid heeft (S5020). Dit alles is kenmerkend voor 

eolische afzettingen. In de ondergrond bevindt zich dan ook een duin die zich op de 

3   Dit regionale kader is gebaseerd op de resultaten van het inventariserend onderzoek dat 
voor het plangebied Klei-Oost-Zuid is opgesteld door Arcadis (Akkerman & Teekens 2005) en 
de archeologische verwachtings- en beleidskaart die door RAAP voor Katwijk is opgesteld 
(Schute & Jansen 2007).

3
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Figuur 3.1 
Putten en sporen van Verwachtingszones I, 
II (boven) en VI (onder) geprojecteerd op de 
AHN-kaart (bron: AHN versie 1). Van sommige 
bebouwde delen van het terrein zijn geen 
hoogtes beschikbaar (witte vlakken).
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strandwalafzettingen heeft gevormd. Het is niet duidelijk hoe dik de duinafzettingen 

zijn, maar de strandwalafzettingen zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen en 

moeten dus minimaal 1 m onder de top van de duinafzettingen liggen. 

Het duin heeft een noordoost-zuidwest oriëntering, dwars op de aangelegde 

werkputten. Dit komt naar voren op de kaart van het Aktueel Hoogte Bestand (AHN, 

figuur 3.1), maar manifesteert nog beter zich op de hoogtekaart van het sporenvlak 

(top duin afzettingen) (figuur 3.2). In de top van het duin heeft zich een grijze 

A-horizont ontwikkeld (S5021), die op het hoger gelegen deel van het duin door 

aftopping niet bewaard is gebleven. Hier worden de duinafzettingen direct afgedekt 

door een oudere- en recente bouwvoor (S5010 & S5000) van ca. 50 cm dikte (figuur 

3.3). Op de hoogste delen bevindt de top van de duinafzettingen zich tussen 0,1 en 0,4 

m –NAP.

De meest noordelijke en zuidelijke (delen van de) werkputten bevinden zich op de 

flanken van het duin. Hier is de A-horizont nog wel intact met een dikte tussen de 5 

en 20 cm (figuur 3.4). In de diepste delen bevindt het duinzand zich op ca. 1,5 m – Mv 

(1,5 m –NAP). Boven de zandige duinafzettingen heeft zich een pakket veen afgezet 

(S5019). Dit veenpakket is aan de voet van het duin te omschrijven als een amorf 

veen, zwak tot sterk kleiig. Op het veen is lokaal nog een dun laagje stuifzand (S5017) 

aangetroffen. Richting de top van het duin is het veen minder ontwikkeld en is er 

sprake van een donkerbruin tot donkergrijs sterk humeus kleipakket. Het veenpakket 

met stuifzandlaagjes is door een dikke laag blauwgrijze kleiige Rijnafzettingen (S5015) 

afgedekt.

Figuur 3.3 
Profiel 11 in het zuiden van put 3: top van 
duin. Voor ligging, zie figuur 2.1.
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Op twee locaties langs de flank van het duin zijn geulafzettingen aangetroffen, 

namelijk in de meest noordoostelijke hoek van het onderzoeksgebied en in het 

noordwestelijke deel van het terrein. Deze geulen worden in hoofdstuk 4 in meer detail 

besproken.

De archeologische sporen zijn aangetroffen in de top van de duinafzettingen. Waar de 

grijze A-horizont bewaard gebleven is, zijn ze onder deze laag herkend. Wat opvalt, is 

dat de grootste concentratie sporen zich op het meest hoog gelegen deel van het duin 

bevindt (vergelijk figuur 3.2 en figuur 4.1). Ter hoogte van put 1, in het meest oostelijk 

deel van het onderzoeksgebied, is in profiel 2 t/m 4, ca. 30 tot 50 cm onder de top 

van het duin een humeuze laag aangetroffen van ca. 20 cm dik. Deze laag heeft zich 

tijdens een stilstandfase in de sedimentatie kunnen ontwikkelen, in een lager gelegen 

deel van het landschap: een depressie of duinpannetje. Onder deze laag zijn geen 

archeologische resten aangetroffen. 

S5000 bouwvoor

S5010 oude bouwvoor

S5015 dik pakket siltige kleiafzetting (oxidatie/reductie-niveau) Rijnafzetting

S5017 stuifzandpakket

S5019 veenlaag

S5020 grofzandige duinafzettingen (C-horizont)

S5021 top duinafzettingen (A-horizont)

Figuur 3.4 
Profiel 10 in het noorden van put 2: de 
noordelijke flank van het duin. Voor ligging, 
zie figuur 2.1.

Tabel 3.1 
Overzicht laagnummers van de bodemop-
bouw.
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3.3 Verwachtingszone VI

Verwachtingszone VI ligt ca. 450 m ten zuidwesten van verwachtingszone I en II. De 

landschappelijke situatie wijkt dan ook sterk af van de situatie zoals in verwachtingszo-

ne I en II. Op basis van het vooronderzoek werd in de ondergrond, tussen 0,6 en 1,4 m 

beneden maaiveld, een oeverwal van de Oude Rijn verwacht. Naar verwachting dateert 

deze oeverwal in de middeleeuwen.

De ondergrond bestaat uit een strandvlakte van zwak siltig, matig fijn tot matig grof 

zand. Tussen 1,15 en 1,6 m –Mv (1,25 – 1,6 m –NAP) is er sprake van een erosieve 

overgang (figuur 3.5). De strandvlakteafzettingen zijn door doorbraken vanuit zee en 

vanuit de Rijn afgetopt, waarna zich in een rustiger periode een 15 tot 30 cm dikke 

veenlaag heeft kunnen ontwikkelen. Tijdens een jongere overstromingsfase is de top 

van het veen aangetast en heeft zich een klastisch pakket van afwisselende zand- en 

kleilagen afgezet vanuit een brede geul die in het zuiden en oosten door het onder-

zoeksgebied loopt. De afzettingen vanuit de geul zijn geïnterpreteerd als de oeverwal 

van de Oude Rijn. Het ontbreken van bodemhorizonten in de oeverwalafzettingen 

wijst er op dat de sedimentatie in het terrein hoog geweest is, er is geen sprake van 

langdurige stilstandfasen waarin zich een bodem heeft kunnen ontwikkelen Het 

ontbreken van archeologische resten op de oeverwalafzettingen kan dan ook worden 

verklaard een combinatie van de hoge dynamiek en de lage ligging van het terrein.

Figuur 3.5 
Lengteprofiel van put 15 met strandvlakteaf-
zettingen, veen- en kleiafzettingen van de 
Rijn. Voor ligging, zie figuur 2.1. 
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Resultaten

4.1 Sporen en structuren

De resultaten van verwachtingszones I, II en VI worden nu per zone gepresenteerd. 

In Verwachtingszone I is er op de top van het duin sprake van bewoningssporen met 

naar het westen toe sporen die off-site activiteiten representeren: sporen buiten het 

bewoningsareaal zoals afwateringsgreppels, in de laagtes rondom de duintop (zie 

figuur 4.1 en bijlage 3). 

Verwachtingszone II heeft geen archeologische sporen opgeleverd; hetzelfde geldt 

voor verwachtingszone VI.

4.1.1 Verwachtingszone I 

In totaal zijn er 258 sporen aangetroffen waaronder vijf natuurlijke vlekken, een geul 

en 19 recente sporen (zie de sporenlijst in bijlage 1 en de het overzicht van het sporen 

in bijlage 3 en figuren 9-10). De recente sporen zijn oranje keramische drainagebuizen 

die in de lengte en dwars op de put lagen, een klein aantal geringe verstoringen van 

het voormalige kassencomplex, een gedempte sloot, wat recente paalsporen en een 

vervuilde zone in put 16.

De overige sporen zijn paalsporen, kuilen en greppels: typisch bewoningssporen (tabel 

4.1). Dit zijn restanten van een erf of nederzetting, waarvan de bewoners een bewuste 

keuze hebben gemaakt om zich op de top van het duin te vestigen.

Op de flanken en aan de voet van het duin zijn ploegsporen (eergetouwkrassen) en 

een waterput aangetroffen. Dit duidt erop dat deze lagere delen ook betreedbaar en 

bruikbaar waren tijdens de bewoning. Dit type sporen hoort bij off-site activiteiten, 

dat wil zeggen activiteiten buiten het bewoningsareaal. Men heeft de lagere (nattere) 

delen gebruikt om voedsel te verbouwen en een continue zoetwatervoorziening te 

hebben.

In de meest westelijke putten is een greppel gegraven in een oudere verlande geul. 

Het profiel is alleen gefotografeerd omdat het vrijwel direct na het opschaven inklapte. 

Het vermoeden is dat deze oude geul de westelijke begrenzing van het duin vormde; 

verder heeft men gebruik gemaakt van de natuurlijke laagte rondom. 

Spoortype Aantal

Paalspoor 127

Kuil 27

Waterput 1

Greppel 76

Ploegspoor/eergetouwkras 5

Geul 3

Recent 14

Vlek 5

Totaal 258

De archeologische sporen worden nu afzonderlijk per categorie besproken.

Paalsporen
De paalsporen vormen de grootste groep binnen de aangetroffen sporen. Het gaat 

om ronde of ovale paalkuilen met een diameter van 10 tot 30 cm. Slechts een klein 

aantal hiervan is gecoupeerd om nader inzicht te krijgen in de diepte en opvulling. De 

paalsporen blijken 5 tot 55 cm diep met een gemiddelde van 20 cm (zie bijlage 1). De 

Tabel 4.1 
Overzicht van de spoortypen.

4
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Figuur 4.2 
Overzicht van de verschillende spoor-
typen in het westen van verwachting-
szone I: het lager gelegen buitengebied 
met sporen van off site-activiteiten. 
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sporen zijn komvormig in doorsnede. Ze zijn met grijs homogeen zand opgevuld, dat 

soms lastig is te onderscheiden van de natuurlijke ondergrond (duintop). 

 

De paalsporen zijn voornamelijk op de top van het duin aangetroffen ter hoogte 

van putten 2 en 3. Vermoedelijk sterkt deze sporenspreiding zich verder uit in de 

tussenliggende zone: over een afstand van ca. 50 m van het zuidwesten naar het 

noordoosten. De grootste concentratie ligt in put 3 verspreid over een afstand van ca. 

30 m van het noordwesten naar het zuidoosten (figuur 4.1). De geringe breedte van de 

proefsleuven van 4 m maakt het lastig om in dit stadium van onderzoek de omvang 

en aard van de structuur te onderscheiden. Op basis van de ligging, hoeveelheid 

en dichtheid aan paalsporen gaan wij ervan uit dat deze de bewoning op het duin 

representeren. Te verwachten zijn huisplattegronden en bijgebouwen in de vorm van 

schuren en spiekers (kleine opslagstructuren). Er zijn nu geen duidelijke aanwijzingen 

voor haarden, vloeren of duidelijke palenrijen. Mogelijk maken enkele greppels ter 

hoogte van de cluster paalsporen in put 2 ook deel uit van een plattegrond (zie ook 

verderop onder ‘greppels’) (figuren 4.3 en 4.4). In dit licht zou men paalsporen S11, 

12, 15 en 17 als de resten van een palenrij langs greppel S13 kunnen beschouwen. 

Toekomstig aanvullend onderzoek in de vorm van een opgraving kan meer inzicht in de 

exacte aard, omvang en fasering van gebouwstructuren geven.

 

Figuur 4.3 
Uitsnede van het zuiden van put 2 met 
concentratie (genummerde) sporen van 
palen, greppels en een kuil. 
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Uit een deel van de paalsporen is, verpreid over de gehele duintop, handgevormd 

inheems aardewerk verzameld tijdens de aanleg van het sporenvlak en bij het 

couperen: in putten 2, 3, 6, 7, 10, 13, 17 en 18 (zie de vondstenlijst in bijlage 2 en het 

putten- en sporenoverzicht in figuur 4.1 en bijlage 3). De waardering wijst uit dat het 

aardewerk uit de late ijzertijd dateert met een mogelijke uitloper tot in de Romeinse 

tijd (1e eeuw n.Chr., zie paragraaf 4.2). Uitgaande van de overeenkomst in de aard 

van de paalsporen geldt deze datering vermoedelijk ook voor de meeste overige 

paalsporen. Toekomstig aanvullende onderzoek in de vorm van een opgraving kan 

meer inzicht in de datering en fasering geven.

Kuilen
Op het duin zijn 27 kuilsporen gevonden (zie tabel 4.1 en bijlage 1). Deze liggen 

voornamelijk in de directe omgeving van de voornoemde bewoningssporen, met 

uitzondering van twee mogelijke kuilen op de flank van het duin in put 4 (de meest 

zuidoostelijke put): sporen 160 en 162 bijlage 3). 

Uitgaande van de ligging binnen de woonomgeving ligt een gebruik als voorraad- en/

of afvalkuil het meest voor de hand van de meeste kuilen. Vermoedelijk zijn ook 

waterkuilen – doorgaans de relatief diepere sporen in de lagere terreindelen- ver-

tegenwoordigd. De kuilen zonder beschoeiing zullen vrij snel door het grondwater 

zijn ingekalfd en ingestort. Voor een meer langdurig gebruik van zoet duinwater zal 

geïnvesteerd zijn in de constructie van waterputten met een houten beschoeiing. Er is 

tijdens het proefsleuvenonderzoek één waterput aangetroffen; deze zal verderop apart 

worden beschreven.

Figuur 4.4 
Concentratie van paalsporen en greppels op 
de top van het duin in het zuiden van put 2, 
vanuit het noorden.
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Figuur 4.5 
Doorsnede van kuil S14 in de oostwand van 
put 2.
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Figuur 4.6 
Uitsnede van het noorden van put 4 met 
(genummerde) kuil- en greppelsporen.
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In dit stadium van onderzoek is slechts een klein aantal kuilsporen nader onderzocht 

om de diepte en opvulling te bepalen: twee kuilen zijn gecoupeerd en eentje is 

er uitgeboord. De eerste kuil is ( S14) bovenop de duintop in het profiel van put 2 

gedocumenteerd; de kuil spoor ligt voor de helft in deze put (voor ligging zie figuur 

4.3). Het ovale tot afgerond rechthoekige spoor heeft een breedte van minimaal 70 

cm en diepte van 20 cm (figuur 4.5). In het profiel is te zien dat de kuil bovenin recent 

is verstoord door activiteiten als zandwinning of ploegen (vanuit de bouwvoor). 

Daaronder is de kuil opgevuld met donker grijs homogeen zand met houtskoolspik-

kels/brokjes. Mogelijk vormen ze de afvalresten van een haard- of stookplaats elders 

op de duintop. Uitgaande van de concentratie paalsporen en greppels rondom kan de 

vuurbron in de buurt (binnen een huis of op het aangrenzende erf) hebben gelegen. Er 

is geen dateerbaar vondstmateriaal in de opvulling van de kuil aangetroffen. 

De tweede kuil (S160) is op de zuidelijke flank van het duin in put 4 gevonden en 

gecoupeerd (figuur 4.6). Het ronde spoor is 60 cm breed en 26 cm diep met een 

komvormige doorsnede (figuur 4.7). De kuil heeft een lichtgrijze zandvulling: onderin 

gelaagd met zandlenzen en bovenin homogener. Net als andere sporen in dit lagere 

gelegen deel vertoont het spoor oranje vlekken door ijzerinspoeling. De functie van de 

kuil is niet te achterhalen. De kuil ligt vrij geïsoleerd in een hoek van een greppelstelsel 

(S161). Het is onduidelijk of de greppels en de kuil gelijktijdig zijn. Uitgaande van de 

oriëntatie dateert het stelsel uit de nieuwe tijd (zie verderop onder ‘greppels’). De kuil 

zelf heeft geen dateerbaar vondstmaterieel opgeleverd.

De derde nader onderzochte (mogelijke) kuil S162 ligt op enkele meters afstand 

van S160 (put 4). De kuil is niet volledig in het vlak blootgelegd; het spoor bevindt 

zich in de noordoosthoek van de put en wordt oversneden door het voornoemde 

greppelstelstel. De minimale breedte is 2,30 m. Het spoor is met een guts uitgeboord 

en blijkt minimaal 40 cm diep.4 Uitgaande van (minimale) diepte en de ligging op de 

lage flank zou het hier om een waterkuil kunnen gaan. De exacte aard en omvang van 

de kuil waren in dit stadium van onderzoek niet vast te stellen.

4   Boren is lastig vanwege grof zand in de ondergrond, waardoor de guts snel leegloopt. 

Figuur 4.7 
Doorsnede van kuil S160 in put het noorden 
van put 4.
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Waterput
Aan de voet van de noordelijke flank in put is een waterput (S42) gevonden (bijlage 3); 

deze ligt voor de helft in de put. Het spoor ligt onder een venige laag die uitwigt tegen 

het duin (figuur 4.8). Het 2,15 m brede spoor is voor een kwart gecoupeerd en blijkt 

tot 60 cm diepte uitgegraven. De opvulling van de insteek bestaat uit schoon duinzand 

afgewisseld met grijze laagjes. De binnenste vulling is zeer humeus tot venig en lijkt de 

kern van de kuil te vormen. In het verdiepte vlak tekende de kern zich als een (kwart) 

rond spoor af met daarin de top van een rechtop staand houtje dat mogelijk onderdeel 

is van een beschoeiing. De kuil is niet verder onderzocht met het oog op in situ behoud 

of eventueel vervolgonderzoek (ex situ behoud in de vorm van een meer intensieve 

opgraving), conform het PvE. Er is wel een botanisch macro- en pollenmonster 

genomen om een indruk te krijgen van de begroeiing in de omgeving en van eventuele 

voedselresten; verder zijn er vier stenen uit de vulling verzameld. 

Figuur 4.8 
Doorsnede van waterput S42 in het noorden 
van put 2, vanuit het westen (boven) en het 
noordwesten (onder).
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De waterput heeft geen aardewerk voor datering opgeleverd. Uitgaande van de 

stratigrafische positie ligt een associatie met de bewoning uit de late ijzertijd 

(-Romeinse tijd) voor de hand. De voornoemde (rol)stenen lijken goed in deze periode 

te passen (zie paragraaf 4.2 onder ‘steen’).

Greppels 

Kronkelige, lokale greppels
Deze groep greppels komt vooral te midden van de concentratie bewoningssporen 

uit de late ijzertijd (-Romeinse tijd) voor, zoals in putten 2, 3, 7 en 8 (zie figuur 

4.2 en bijlage 3). Deze smalle greppels zijn in het veld al als afwateringsgreppels 

geïnterpreteerd, omdat deze veelal eindigen in een lokale depressie. De smalle 

kronkelige korte greppels zullen mogelijk een ad hoc oplossing zijn geweest voor 

tijdelijke wateroverlast. 

Van Londen heeft voor de regio Midden-Delfland aangetoond dat lokale, grillige 

greppels met een afvoerfunctie kenmerkend zijn voor de ijzertijdbewoning.5 

Aardewerk uit enkele greppels lijkt deze datering ook uit te wijzen voor Katwijk 

Klei-Oost-Zuid. Het aanvullend dateren van de (overige) greppels op grond van de 

stratigrafische positie blijkt lastig, omdat de jongere perimariene en/of fluviatiele 

afzettingen de onderliggende afzettingen veelal deels erosief afgetopt hebben: de 

sporen uit verschillende perioden tekenen zich nu alle in één en hetzelfde sporenvlak 

af, zonder dat het oorspronkelijke insnijdingsniveau van de greppels (en voor alle 

overige sporen geldt hetzelfde) is te achterhalen. De stratigrafische datering late 

ijzertijd (- vroeg Romeinse tijd) gaat alleen nog op voor greppels die (lokaal) duidelijk 

nog onder de A-horizont S5021 hangen. In put 3 was lokaal zelfs een dubbele 

A-horizont waar te nemen; beide horizonten zijn gescheiden door een stuifzandlaagje. 

De greppels die onder de bovenste horizont hangen, passen in het voornoemde 

patroon van de greppels uit de ijzertijd (-Romeinse tijd) en zijn op grond van hun 

stratigrafische (hogere) positie vermoedelijk wat jonger: mogelijk stammen ze uit de 

Romeinse tijd (zie figuur 4.1). Een scherf uit één van deze jongere greppels (S151) in 

put 3 lijkt dit tegen te spreken, gezien de datering in de periode laat neolithicum-bron-

stijd (zie paragraaf 4.2). Een mogelijke verklaring is dat het hier om opspit gaat (zie 

verderop onder ‘ploegsporen’).

Lineaire greppels
De lineaire greppels die in verschillende putten zijn te volgen, hebben mogelijk naast 

afwatering nog een andere functie gehad (zie figuur 9). Een deel hiervan bevindt 

zich te midden van de bewoningssporen uit de ijzertijd (-Romeinse tijd) en is vooral 

west-oost georiënteerd: diagonaal op het duin, zoals in put 2 en 7 (zie figuur 4.1). De 

ca. 30-75 cm brede greppels zijn over een relatief korte afstand te volgen. Ze hebben 

mogelijk als afbakening van een areaal binnen een erf of nederzetting gediend. 

Enkele aardewerkvondsten bevestigen de koppeling aan de bewoning uit de ijzertijd - 

(Romeinse tijd). 

Een deel van de lineaire greppels is over een grotere afstand (de gehele verwacht-

ingszone I) te volgen: vermoedelijk verkavelingsgreppels. De 0,40 tot 3,25 m brede 

greppels zijn zuidwest-noordoost georiënteerd en passen nog grotendeels in het 

patroon van de huidige verkaveling. Onderzoek van het kadastrale minuutplan 

van 1811-1832 wijst uit dat dit patroon in ieder geval terug gaat tot het begin van 

de 19e eeuw. De toenmalige percelen zijn op het kadastrale minuutplan onder de 

5   Van Londen 2006.
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verzamelnaam ‘Achter de kloosterschuur’ geschaard. Een gebouw met die benaming 

bevindt zich ten zuidwesten van Verwachtingszone I (figuur 4.9). Binnen de stratigrafie 

van de jongere perimariene en/of fluviatiele afzettingen is hierbij nog onderscheid te 

maken tussen oudere en jongere afzettingen, gescheiden door kleiafzettingen uit een 

stilstandsfase. Dit wijst op een fasering binnen de nieuwe tijd. De oudste greppels 

hangen onder laag S5015 en de jongste hangen onder de oude bouwvoor of de recente 

bouwvoor.

Één van de greppels (S227) aan de meest westelijke kant (putten 17 en 18) van het duin 

blijkt in een oude verlande geul (zie verderop onder ‘geul’) gegraven. Men heeft voor 

de afwatering gebruik gemaakt van de natuurlijke depressie die nog zichtbaar was in 

het landschap. Deze geul met jongere greppels vormt de begrenzing van het duin ( zie 

beschrijving bij geul).

Figuur 4.9 
Kadastraal minuutplan met zuidwest-
noordoost gericht greppelstelsel ter hoogte 
van verwachtingszone I (rode kader). Bron: 
watwaswaar.nl. kaart Rijnsburg, Zuid Holland, 
Sectie, Blad 01, 1811-1832.
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Eergetouwkrassen
Op vijf locaties zijn clusters ploegsporen aangetroffen: zowel op de noordelijke als 

zuidelijke flank van het duin (zie bijlage 3). Het gaat om (4-10 cm) smalle krassen van 

een eergetouw: met deze eenvoudige ploeg werd de grond opengereten, waardoor 

er een ploegvoor ontstond. De ondiepe sporen (veelal slechts maximaal 2 cm diep) 

waren soms slecht te zien door opstijgend grondwater in deze relatief laag gelegen 

sporenzone (figuur 4.10). 

De krassen zijn noordwest-zuidoost en haaks hierop georiënteerd; samen vormen ze 

een ruitvormig patroon binnen de verschillende clusters. De afstanden tussen parallelle 

krassen zijn verschillend; ze variëren tussen 20 en 40 cm. 

De clusters vertegenwoordigen mogelijk verschillende kleine akkers. De 

krassenclusters in putten 6 en 11 liggen echter opvallend in elkaars verlengde. Mogelijk 

maken ze onderdeel uit van een langgerekte akker op de zuidflank van het duin over 

een lengte van minimaal 85 m. 

De datering van de eergetouwkrassen is onzeker. De ondiepe sporen hebben zelf 

geen vondstmateriaal opgeleverd. Uitgaande van de bewoningssporen uit de late 

ijzertijd (-Romeinse) op de aangrenzende duintop, zou men al snel geneigd zijn om 

een datering in dezelfde periode aan te nemen. Een hogere ouderdom behoort echter 

ook tot de mogelijkheden. Een scherf met steengruismagering uit de afdekkende laag 

S5020 in put 3 zou de eergetouwkrassen hier in periode laat neolithicum-bronstijd 

kunnen plaatsen (zie paragraaf 4.2 onder ‘aardewerk’). Een soortgelijke scherf is 

aangetroffen in greppel S151 die de eergetouwkrassen in put 3 doorsnijdt (zie figuren 

4.1 en 4.10 en bijlage 3). Aangezien een Romeinse ouderdom voor deze greppel voor de 

hand ligt (zie paragraaf 4.1 onder ‘greppels), kan de oudere vondst zijn opgespit uit de 

onderliggende akker. Ofschoon de twee scherven slechts een indirecte aanwijzing zijn, 

behoort een datering in de periode laat neolithicum-bronstijd tot de mogelijkheden. 

Aanvullend onderzoek kan inzicht geven in de exacte aard, omvang, datering en 

fasering van de akkers met eergetouwkrassen.

Geul
In de lage zone langs de westzijde van verwachtinszone I is in het noorden van put 17 

een 4 m brede geul met meerdere insteken aangesneden (zie figuur 4.2 en bijlage 3). In 

het hogere deel van het profiel en in het vlak was deze geul moeilijk te zien, aangezien 

alle opeenvolgende insteken met sterk gelijkende, kleiige tot zandige afzettingen 

waren opgevuld. De onderste insteek had een onregelmatige, natuurlijke vorm. Aan 

de basis van de overige insteken waren lokaal in put 17 scherpe en hoekige zijkanten 

Figuur 4.10 
Eergetouwkrassen in put 2 (links) en put 3 
(rechts, doorsneden door greppel S151).
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te zien die uitwijzen dat het geultraject enkele keren (her)uitgegraven is. Dit deel van 

de put is door middel van foto’s gedocumenteerd, maar de met water verzadigde 

profielen stortten in, voordat ze konden worden getekend. Binnen de minimaal 1,5 

m diepe geul zijn ten minste drie opeenvolgende fasen gezien, boven de onderste, 

waarschijnlijk natuurlijke fase. 

De geul is ook in put 18 aangetroffen. In hoeverre de vullingen uit put 17 een op een 

gecorreleerd kunnen worden met die uit put 18 kon niet worden vastgesteld; gezien 

de korte onderlinge afstand ligt het wel voor de hand. Bovendien is in beide putten 

dezelfde opvulling van matig fijn zand met mariene schelpresten aangetroffen. 

In put 18 was tevens te zien dat een van de lineaire greppels van het duin in westelijke 

richting op de laagte van de geulzone afwatert. De greppel (S232) doorsnijdt laag 

S5020 met daarin verspoeld materiaal uit de ijzertijd(-Romeinse tijd). De greppel lijkt 

dan ook uit de nieuwe tijd te stammen. Uitgaande van fasering van de geul (met een 

natuurlijke beginfase) is het mogelijk dat ook de greppels in de late ijzertijd (-Romeinse 

tijd) hierop afwaterden. Aanvullend onderzoek kan inzicht geven in de exacte aard, 

datering en fasering van de geul en in de relatie met de greppels uit de verschillende 

perioden.

In de noordoostelijke flank is nog de randzone van een tweede geul aangesneden: S35 

in de meest noordoostelijke punt van put 1 (zie bijlage 3). De geul doorsnijdt het veen 

dat tegen de flank van het duin is gevormd. De geul heeft zijn insteek vanuit S5015: de 

laag van jongere Rijnafzettingen. De exacte aard, omvang en loop van de geul konden 

in dit stadium van het onderzoek niet worden vastgesteld. 

 

4.1.2 Verwachtingszone II 

Op dit deel van de flank van het duin (put 19) zijn geen grondsporen of de vooraf 

verwachte fosfaatplekken aangetroffen (zie figuur 2.2 en bijlage 3). Er zijn wel 

geoxideerde ijzervlekken aangetroffen die geel/groen zijn uitgeslagen; mogelijk is 

dit in het voorafgaande booronderzoek als fosfaat geïnterpreteerd. De bijstelling 

van de interpretatie is aannemelijk aangezien er verder geen aanwijzingen voor 

archeologische grondsporen aanwezig zijn. 

4.1.3 Verwachtingszone VI

In tegenstelling tot de verwachtingszone I zijn in deze zone VI (putten 13 en 14) geen 

archeologische sporen aangetroffen (zie figuur 2.1). Er zijn alleen natuurlijke sporen 

zoals een geul (S222) aanwezig. Het landschap zoals beschreven in paragraaf 3.1 was in 

het verleden niet gunstig om in te wonen of te exploiteren.

4.2 Vondsten

Inleiding
Alle vondsten en monsters zijn afkomstig van het onderzoek in verwachtingszone I: 

zowel uit fase 1 als fase 2. De vondsten van beide fasen worden samen besproken. In 

totaal zijn er 261 vondsten gedaan (tabel 4.2). Het merendeel van de vondsten komt 

uit een gesloten (spoor)context. Alle vondsten zijn verwerkt: naar categorie gesplitst, 

geteld en gewogen. Ze worden nu per categorie besproken. De grootste categorie 

vondsten is het aardewerk met 239 stuks.
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categorie N Gewicht (g)

Handgevormd laatprehistorisch aardewerk 239 2338,0

Baksteen 3 1211,7

Bot 5 132,5

Steen 14 569,5

totaal 261 4251,7

Om in deze fase van rapportage een datering voor de sporen te krijgen is het 

aardewerk gewaardeerd door J. de Bruin (Faculteit der Archeologie, Universiteit 

Leiden). 

Handgevormd aardewerk 
J. de Bruin (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

Het handgevormde aardewerk uit Katwijk-Klei-Oost-Zuid bestaat grofweg uit twee 

componenten: een kleine groep aardewerk die gemagerd is met steengruis en 

vermoedelijk uit het laat-neolithicum of de bronstijd dateert en een groep die met 

zowel potgruis en/of kleikorrels, als organisch materiaal is gemagerd. 

De eerste groep – slechts twee scherven – is alleen aangetroffen in put 3 (laag S5020 en 

spoor S151) en lijkt te wijzen op bewoning uit het laat-neolithicum of de bronstijd. Het 

aardewerk is slecht geconserveerd. 

De tweede groep betreft aardewerk dat technisch en typologisch te plaatsen is in 

de late ijzertijd. Het gaat vooral om gladwandig aardewerk met een zwarte kern 

(reducerend gebakken) en een rode buiten- en soms ook binnenzijde (oxiderend 

gebakken). De kenmerkende binnenfacetten die op twee randen zijn aangetroffen 

passen goed in de typen die in de regio worden aangetroffen langs de noordoever van 

de Oude Rijn.6 Het complex bevat weinig versierd aardewerk en dat kan wijzen op een 

datering tot in de eerste eeuw na Christus. De weinige versieringen, vooral ingekraste 

lijnen op de wanden van het aardewerk en een enkele versierde rand, passen goed in 

vergelijkbare vindplaatsen uit Leiden en Leiderdorp.7 Het handgevormde aardewerk 

komt duidelijk in groten getale voor in verwachtingszone I waarbij de conservering 

meestal matig is. 

Baksteen
Het baksteen komt uit de bouwvoor en de oudere bouwvoor (S5010); het baksteen 

getuigt van de recente vorming/beroering van deze bovenlaag. 

Dierlijk bot
Het botmateriaal komt uit twee smalle afwateringsgreppels en laag S5020. Het bot 

bestaat uit niet nader te determineren kleine botfragmenten en een groot stuk van een 

schouderblad (greppel S203): het gaat om het rechter schouderblad van een volwassen 

rund.8 

Het bot is goed bewaard gebleven en het toont aan dat er dieren zijn gehouden. 

6   Bloemers 1978, 101.
7   Van Heeringen 1992, 63-67.
8 

Tabel 4.2 
Aantal en gewicht van de vondstcategorieën.



34 KLEI OOST-ZUID

Natuursteen 
S. Knippenberg

Het inventariserend veldonderzoek heeft slechts een zeer beperkt aantal stukken 

natuursteen opgeleverd. In totaal gaat het om veertien stenen. Zes daarvan zijn 

afkomstig uit grondsporen van de vindplaats uit de late ijzertijd (– Romeinse tijd), 

de overige acht zijn in de afdekkende vondstlaag (S5020) op de top van het duin 

aangetroffen. Al dit materiaal moet van elders zijn aangevoerd, aangezien steen van 

enige omvang van nature niet voorkomt in de aanwezige fijn eolische afzettingen. 

Bij de laagvondsten gaat het in alle gevallen om rolsteenfragmenten of brokken, die 

sporen van verbranding vertonen en waarbij de fragmentatie aan deze verhitting kan 

worden toegeschreven. Herkende steensoorten onder dit materiaal zijn kwartsiet 

(N=3), kwartsitische zandsteen en kwarts (beide N=1).

Dergelijke door verbranding gefragmenteerde stenen komen ook voor binnen het 

materiaal met een grondsporencontext. Ook hier domineert kwartsiet (N=3), gevolgd 

door zandsteen (N=1). Ten slotte hebben waterput S42 in put 2 en de greppel S91 in 

put 3 uit de periode late ijzertijd (-Romeinse tijd) twee regelmatig en egaal afgesleten 

opmerkelijke platte rolstenen opgeleverd, beide van grijsgroene kwartsitische 

zandsteen met een kleine glimmerfractie. Hun regelmatige vorm doet vermoeden dat 

ze bewust daarop zijn uitgekozen. De stenen vertonen geen macroscopisch zichtbare 

sporen van bewerking of gebruik. Toch valt het niet uit te sluiten dat ze kortstondig 

zijn gebruikt als wet- of wrijfsteen. Zowel hun handzame omvang (8,8 x 8,4 x 0,8 cm 

en 6,6 x 5,4 x 0,5 cm), vorm, als het type steensoort leent zich hier goed voor. Dergelijk 

gebruik zal alleen bij goede conservering microscopisch zijn vast te stellen.

Geconcludeerd kan worden dat het kleine assemblage steen op de twee mogelijke 

werktuigen na weinig opzienbarende vondsten bevat. De herkende steensoorten, 

inclusief die van de mogelijke werktuigen, zijn veel voorkomende gesteentes 

binnen terrasafzettingen van Rijn en Maas.9 De stenen zullen dan ergens waar deze 

afzettingen ontsloten worden verzameld zijn. De dichtstbijzijnde bron zijn de stuwwal-

afzettingen langs de Utrechtse Heuvelrug of iets noordwestelijker nabij Hilversum.10 

Het materiaal past goed binnen een nederzettingscontext. Vooral wetstenen zijn 

veelvoorkomende werktuigen gedurende de Romeinse tijd.11 Deze zijn over het 

algemeen staafvormig en het verschil met de hier aangetroffen platte exemplaren 

zou met een iets andere functie te maken kunnen hebben. Een andere verklaring zou 

kunnen zijn dat ze in de late ijzertijd dateren. Voor deze periode is het gebruik van 

wetstenen veel minder frequent en eenduidig. 

De verbrande rolsteenfragmenten hebben waarschijnlijk toebehoord aan kookstenen. 

Laatprehistorische assemblages en dan vooral die uit de ijzertijd kenmerken zich door 

hoge percentages van dit soort verbrand en gefragmenteerd materiaal.12 

9   Berendsen 2004; Van der Lijn 1963.
10   De Mulder et al 2003.
11 
12 
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Macroresten
E. van Hees (Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden)

Inleiding
Om een indruk te krijgen van het omliggende landschap en eventuele voedselresten 

ten tijde van de bewoning gedurende de late ijzertijd (-Romeinse tijd) is een onderzoek 

uitgevoerd naar een botanisch monster uit de kern van een waterput in het noorden 

van put 2: spoor S42 op de noordelijke flank van het duin aan de rand van de bewoonde 

top (zie figuur 4.1 en bijlage 3). Vooraf was rekening gehouden met een gecombineerd 

onderzoek van macroresten en pollen. Na afronding van het macrorestenonderzoek 

bleek echter al voldoende informatie voor handen en is in overleg besloten om af te 

zien van aanvullend pollenonderzoek. 

Methoden
Het monster is eerst gewaardeerd. Van het monsters is één liter nat gezeefd met 

als kleinste maaswijdte 0.25 cm/250 μ. Het residu daarvan is onderzocht op de 

aanwezigheid van botanische resten met behulp van een stereomicroscoop (Leica SE6) 

bij een maximale vergroting van 40x. Het sediment in alle monsters was zandig. De 

identificatie is gebeurd met behulp van de Digitale Zadenatlas13 en de referentiecol-

lectie van het botanisch laboratorium. Voor de naamgeving is de Heukels’ Flora van 

Nederland14 voor zover mogelijk, aangehouden. De onderverdeling in ecologische 

groepen is gebaseerd op Tamis et al. (2004). 

Het monster uit de waterput met vondstnummer 16 bevatte behalve veel vezels, 

fragmenten hout en enkele fragmenten houtskool ook diverse zaden (tabel 4.3) en was 

daarom geschikt voor analyse. De resultaten van deze onverkoolde resten worden nu 

besproken.  

Resultaten
De conservering van de zaden was redelijk; enkele waren gecorrodeerd. De soort, die 

met de meeste zaden is vertegenwoordigd, is gewone braam (Rubus fruticosis). Deze 

komt met hennepnetel (Galeopsis sp.) met name voor op ruigtes op schrale sloot- en 

kanaalbermen. In dit monster is ook zegge (Carex sp.) aangetroffen, die niet tot op 

soort gedetermineerd kon worden. Weinig soorten van dit geslacht groeien echter op 

droge plaatsen.15 

 Aanwijzingen voor een natte of droogvallende bodem die bovendien stikstofrijk 

is, kunnen afgeleid worden uit de aanwezigheid van blaartrekkende boterbloem 

(Ranunculus scleratus), een pioniersoort voor droogvallende plaatsen,16 en hondsdraf 

(Glechoma  hederacea). Het voorkomen van stikstof in de bodem kan een aanwijzing 

zijn voor bemesting van de akker waarbij de waterput is geslagen.17 Bovendien is in 

gebieden met een voedselarme zandbodem de aanwezigheid van braam ook een 

aanwijzing dat de grond ooit bemest en/of bewerkt is ().18  

Net als braam en hondsdraf kan ook bitterzoet (Solanum dulcemara) voorkomen in 

natte ruigten en struwelen. De aanwezigheid van fragmenten hout in dit monster kan 

13   Cappers et al 2012.
14 
15  et al
16  et al
17   In put 2 zijn eergetouwkrassen gevonden op 14 m afstand van de waterput. Het is echter 

onzeker of beide gelijktijdig zijn. In put 3 zijn mogelijk aanwijzingen voor een oudere dater-
ing (laat-neolithicum-bronstijd) van de eergetouwkrassen (zie onder 4.1 ‘eergetouwkrassen 
en 4.2 ‘aardewerk’).

18  et al
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duiden op het voorkomen van bomen of struwelen in de omgeving: overeenkomend 

met de begroeiing die uit de botanische macroresten is af te leiden. Het is echter niet 

uit te sluiten dat het hier resten van de beschoeiing betreft.

Gezien de staat van de onverkoolde macroresten, is de verwachting dat pollen 

ook redelijk is geconserveerd. Stuifmeelkorrels uit deze context zouden weliswaar 

aanvullende informatie kunnen geven over de samenstelling van deze bossen. 

Daarentegen kunnen ze een vertekend beeld geven ten aanzien van de resultaten 

van de macroresten: de meer regionale verspreiding van pollen die in een waterput 

opgevangen worden, tegenover de meer lokale verspreiding van plantaardige 

macroresten in een dergelijke context. 
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Ranunculus scleratus (blaartrekkende 
boterbloem) 1 - 2b

open, voedsel-(speciaal stikstof-)rijke, 
natte grond

Solanum cf. dulcemara (bitterzoet) 1 - 4d
aanspoelselgordels, natte ruigten en 
rivierbegeleidende struwelen

cf. Glechoma hederaceae (hondsdraf ) 3 - 8b

zomen op voedsel- (vooral stikstof-)rijke, 
niet kalkrijke, humeuze, matig vochtige 
grond

Rubus fruticosis

29 1 9b

bossen op gerijpte, matig voedselrijke 
tot voedselrijke, matig vochtige tot droge 
grond(gewone braam)

Galeopsis sp. (hennepnetel) 1 - divers -

Carex sp. (zegge) 1 - divers -

Legenda:

cf.= confer (vergelijk)

sp.= species

(te determineren tot op genus-niveau)

Tabel 4.3 
Zaden uit het botanische monster (v.16) van 
de waterput uit de (vermoedelijk late ijzertijd 
/Romeinse tijd).
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Conclusie, beantwoording van de onderzoeks-    

vragen, waardering van de vindplaats en advies

5.1 Conclusie

Verwachtingszone I is de enige zone met archeologische resten.

Ten tijde van de late ijzertijd en/of de overgangsperiode naar de Romeinse tijd (tot in 

de 1e eeuw) is er een nederzetting gesticht op de hoge en droge top van een duin. Er 

zijn paalsporen, kuilen en greppels aangetroffen, die onderdeel uitmaken van huizen, 

bijgebouwen en erfindelingen met afwatering. Op de noordelijke flank zorgde een 

(beschoeide) waterput voor de zoetwatervoorziening. De directe omgeving van de 

waterput bestond uit een schrale, natte zone met planten als braam, bitterzoet, zegge 

en hondsdraf. Deze laatste soort geeft net als de blaartrekkende boterbloem aan dat er 

rondom de waterput ook droogvallende, stikstofrijke plekken waren: vermoedelijk het 

resultaat van mest. Mogelijk vormen de planten een aanwijzing voor bemesting van 

de nabij gelegen akker. Clusters van eergetouwkrassen geven aan dat er zowel op de 

noordelijke als de zuidelijke flank is geakkerd. Hoewel een relatie tussen de akkers en 

de bewoning van de duintop in de late ijzertijd (-Romeinse tijd) voor de hand ligt, is ook 

een oudere datering in de periode laat-neolithicum-bronstijd voor de eergetouwkras-

sen mogelijk. Dit zou op een agrarische pioniersfase kunnen wijzen. 

In het lagere gelegen, nattere achterland van de duin zijn voornamelijk sporen van 

greppelsystemen aangetroffen die dateren uit dezelfde periode als de bewoning maar 

ook uit de nieuwe tijd. Vooral de greppels uit deze laatste periode doorsnijden het 

gehele plangebied. Het gaat om een verkaveling die in ieder geval terug gaat tot het 

begin van de 19e eeuw.

5.2 Waardering van de vindplaats

Inleiding

-

5
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Verwachtingszone I

off-site sporen. 

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t

Herinneringswaarde n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 2

Verwachtingszone II
Binnen deze verwachtingszone zijn geen archeologische sporen aangetroffen en is 

bovenstaande waardering niet van toepassing. 

Verwachtingszone VI
Binnen deze verwachtingszone zijn geen archeologische sporen aangetroffen en is 

bovenstaande waardering niet van toepassing. 

Tabel 5.1 
Waardering vindplaats met nederzettings- en 
off-site sporen.
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5.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen

In het programma van eisen zijn de volgende onderzoeksvragen opgenomen, waar het 

onderzoek antwoord op kan geven:

Wat is de aard, omvang en kwaliteit van de archeologische sporen en structuren?

Er zijn alleen archeologische resten in verwachtingszone I aangetroffen. De 

archeologische sporen zijn typische nederzettingssporen: paalkuilen, kuilen 

en greppels. In het achterland (periferie) zijn greppels, akkers en een waterput 

aangetroffen. De nederzettingssporen liggen op het duin; ze beslaan een gebied van 

ongeveer 6400 m2; het komt overeen met fase 1 van het onderhavige onderzoek. 

Het achterland wordt gevormd door de flanken van het duin en de gehele fase 2 van 

verwachtingszone I. Op de top van het duin liggen de sporen vrijwel direct onder de 

huidige bouwvoor. Op de lagere flanken is de A-horizont nog aanwezig die richting de 

voet van de duin humeuzer wordt. Ondanks dat het sporenniveau op de hoogste delen 

direct onder de huidige bouwvoor ligt, zijn de paalsporen in de ondergrond wel goed 

bewaard gebleven. 

Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)?

e dieptes in de coupes varieert sterk, 

tussen de 5 en 55 cm met een gemiddelde ronde de 20 cm. 

Wat is de datering van de vindplaats(en)? Uit welke periode dateren de eventuele sporen?

Op basis van het aardewerk is de datering van de nederzetting met sporen van 

gebouwen, kuilen, erfindelingen en afwateringsgreppels naar het achterland in de late 

ijzertijd en/of de 1e eeuw van de Romeinse tijd. De greppels in het achterland (periferie) 

dateren ook nog uit jongere tijden: verschillende fasen van de nieuwe tijd. De akkers 

op de flanken van het duin langs de rand van de nederzetting behoren vermoedelijk 

ook bij deze bewoning. Enkele scherven ter hoogte van een van de akkers wijst 

mogelijk op een oudere datering in de periode laat-neolithicum-bronstijd

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

tegorieën behoren zij?

Zie hierboven. Naast aardewerk is er steen, dierlijk bot en baksteen aangetroffen. In 

de natte context van de waterput zijn ook macroresten en naar verwachting ook pollen 

bewaard. 

Hoe is de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het onderzoeks-

gebied? Wat is de relatie van de sporen en/of vondsten met de bodemopbouw?

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

nattere flanken daaromheen. De meeste (bewonings)sporen en vondsten uit de 

late ijzertijd (-Romeinse tijd) zijn in de zandtop van het duin aangetroffen; lokaal 

bevinden de sporen zich nog onder een A-horizont die binnen de duintop is gevormd. 

Op de zandflanken wordt het sporenniveau nog afgedekt door een klastisch pakket 

bestaande uit oudere bouwvoor of afzettingen van de Rijn. Hierin is ook verspoeld 
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vondstmateriaal aangetroffen. De greppelsporen uit de nieuwe tijd bevinden zich op 

verschillende niveaus binnen dit klastische pakket. Aan de voet van het duin liggen de 

laatprehistorische eergetouwkrassen afgedekt onder een veenlaagje. 

Welke eigenschappen van de (natuurlijke) omgeving speelden een rol bij de locatiekeuze 

voor bewoning?

De bewoning vond plaats op dehoge, droge top van het duin met uitzicht op de lagere 

omgeving.De nattere flanken waren minder geschikt voor bewoning, maar blijken wel 

in aanmerking te zijn gekomen voor beakkering en de verbouw van cultuurgewassen. 

Indien geen of nauwelijks archeologische resten worden aangetroffen: wat is de reden 

hiervoor?

Voor verwachtingszone II was de verwachting dat mogelijke fosfaatvlekken indicatie 

konden zijn van antropogene activiteiten; sporen van dergelijke activiteiten zijn echter 

niet aangetroffen. Wel zijn er groenige ijzeroxidatievlekken gezien, mogelijk zijn die in 

het vooronderzoek als fosfaat geïnterpreteerd. In verwachtingszone VI zijn eveneens 

geen archeologische sporen aangetroffen. Er zijn alleen natuurlijke sporen zoals een 

geul aanwezig. Het dynamisch geulenlandschap was hier in het verleden niet gunstig 

om in te wonen of te exploiteren.

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.

Botanisch onderzoek van de waterputkern wijst uit dat natte contexten (onder het 

grondwater) belangrijke informatie kunnen bevatten over de aard van het omringende 

landschap. Onverkoolde macroresten zijn namelijk redelijk goed bewaard en naar 

verwachting geldt hetzelfde voor pollen. Gecombineerd onderzoek van macroresten en 

pollen zal in aanvulling op het landschap tevens inzicht kunnen geven in de gewassen 

die (lokaal) op de akkers op de duinflanken zijn verbouwd. Ofschoon de eergetouw-

krassen ondiep zijn en dus nauwelijk opvulling bevatten, kunnen er dankzij de natte 

staat wel botanische resten in bewaard zijn. 

Ofschoon tot op heden weinig botmateriaal is gevonden (binnen het onderhavige 

extensieve sleuvenonderzoek), is de conservering duidelijk goed. Dit betekent 

dat (vooral natte) spoorcontexten met dierlijk botmateriaal inzicht kunnen geven 

in de samenstelling van het vee en het aandeel van de veeteelt (in vergelijk met 

de akkerbouw) binnen de voedseleconomie van de bewoning in de late ijzertijd 

(-Romeinse tijd) en in eventuele andere perioden. 

Hoe verhouden de aangetroffen resten zich tot de historische kaarten?

De verkavelingsgreppels uit de nieuwe tijd zijn hoofdzakelijk zuidwest-noordoost 

georiënteerd. Ze passen in het patroon van de huidige verkaveling. Onderzoek van 

het kadastrale minuutplan van 1811-1832 wijst uit dat dit patroon in ieder geval terug 

gaat tot het begin van de 19e eeuw. De toenmalige percelen zijn op het kadastrale 

minuutplan onder de verzamelnaam ‘Achter de kloosterschuur’ geschaard. Een 

gebouw met die benaming bevindt zich ten zuidwesten van Verwachtingszone I.
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5.4 Advies

Verwachtingszone I (fase 1)
Op basis van de resultaten van het proefsleuven onderzoek wordt voor deze zone 

vervolgonderzoek aanbevolen (figuur 5.1). In de zone zijn bewoningssporen uit de late 

ijzertijd en vroeg Romeinse periode aanwezig. Op de hoge delen van het duin bestaan 

de sporen uit paalkuilen van vermoedelijke gebouwplattegronden, kuilen en greppels. 

In de lagere delen zijn sporen van akkers (eergetouwkrassen) en een waterput 

aanwezig. De focus van het vervolgonderzoek zou op de hogere delen van het duin 

moeten liggen, waarbij een groter areaal vlakdekkend onderzocht wordt. Belangrijkst 

uitgangspunt daarbij is het opsporen van (huis)plattegronden, het in kaart brengen van 

de layout van de nederzetting (de relatie tussen structuren en sporen) en het in kaart 

brengen en interpreteren van de verschillende greppelstructuren. In figuur 9 is in rood 

het gebied aangegeven waarvan wij adviseren om het vlakdekkend te onderzoeken. 

Het gaat hier in totaal om een oppervlakte van 6400 m2. 
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Figuur 5.1 
Advieskaart voor Verwachtingszone I. In de 
rechtercirkel het advies voor fase 1 en in de 
linker cirkel het advies voor fase 2.
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De perifere (lager gelegen) delen van het duin behoeven, gezien de lagere 

sporendichtheid, minder intensief onderzoek. Doel van onderzoek van deze zones is 

vooral het in kaart brengen van de relatie tussen bewoning en de periferie. Dat wil 

zeggen dat gekeken wordt naar het landgebruik in deze zones (bijvoorbeeld omvang 

van de akkers, locaties van waterputten). Met kleine gerichte putten kunnen off-site 

activiteiten (greppels, waterput en zones met eergetouwkrassen) aan beide kanten 

van het duin onderzocht worden. Vragen zoals de aard en verloop van de greppels zijn 

hierbij van belang, evenals het begrenzen van de akkercomplexen. Tevens bieden diepe 

sporen zoals waterputten de potentie om door middel van pollenbemonstering tot 

een landschapsreconstructie ten tijde van de bewoning te komen. Wij denken dat voor 

deze zones een oppervlak van in totaal ca. 1600 m2 volstaat. In figuur 19 zijn in het 

groen de locaties aangegeven die volgens ons meer aandacht verdienen. 

Verwachtingszone I (fase 2)
Dit deel van de verwachtingszone ligt in zijn geheel in het voornoemde perifere deel 

van het duin met een lage sporendichtheid. De aard van de sporen (greppels, eerge-

touwkrassen en een geul) behoeven minder intensief onderzoek dan de nederzetting. 

Wel is de relatie met de nederzettingssporen van fase 1 van belang, zoals reeds is 

aangegeven. 

Hier is onze aanbeveling om met dezelfde aanpak van gerichte putten zoals 

aanbevolen bij fase 1 de off-site activiteiten (zone met akkersporen en met afwa-

teringsgreppels) dit deel van het duin te onderzoeken. Dezelfde vragen als in 

voorgaande paragraaf zijn hierbij van belang. Wij denken dat ook voor deze zones een 

totaaloppervlak van ca. 1600 m2 volstaat. In figuur 5.1 zijn in het groen de locaties 

aangegeven die volgens ons meer aandacht verdienen en als richtlijnen gelden voor 

het vervolgonderzoek. De vier smalle, groene (zoek)sleuven (2 bij 30 m) hebben als 

doel het vervolg van de geul en greppels vast te leggen (in totaal 240 m2). De vijfde 

groene put is gericht op onderzoek van de akkersporen (360 m2). De blauwe (10x 100 

m= 1000 m2) sleuf is bedoeld om de relatie tussen de geul en de greppels te kunnen 

vast stellen. De exacte locatie en grootte van deze put is afhankelijk van de loop van 

de geul zoals nog is vast te stellen in de groene (zoek)sleuven. Bij vervolgonderzoek 

dient tevens een dwarsdoorsnede van de geul gemaakt te worden. Bemonstering 

van de opvulling (inclusief verlandingsfase) moet gericht zijn op de datering en de 

reconstructie van het landschap in de verschillende bewoningsperioden/fasen.

Verwachtingszone VI
Het landschap in deze zone heeft een sterk dynamisch en erosief karakter; de 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten is dan ook laag. Op basis 

hiervan 

Verwachtingszone II
Binnen deze zone zijn geen archeologische resten aangetroffen. Op basis hiervan 

-
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Figuren

Figuur 1.1 Locatie plangebied Klei-Oost-Zuid.

Figuur 2.1 Overzicht putten en profielkolommen van fase 1.

Figuur 2.2 Overzicht putten en profielkolommen van fase 2 (donker grijs) in 

verwachtingzone I en II. De putten van fase 1 zijn in licht grijs weergegeven.

Figuur 3.1 Putten en sporen van Verwachtingszones I, II (boven) en VI (onder) 

geprojecteerd op de AHN-kaart (bron: AHN versie 1). Van sommige bebouwde delen 

van het terrein zijn geen hoogtes beschikbaar (witte vlakken).

Figuur 3.2 Hoogtekaart van het sporenvlak van Verwachtingszones I, II en VI.

Figuur 3.3 Profiel 11 in het zuiden van put 3: top van duin. Voor ligging, zie figuur 2.1.

Figuur 3.4 Profiel 10 in het noorden van put 2: de noordelijke flank van het duin. Voor 

ligging, zie figuur 2.1.

Figuur 3.5 Lengteprofiel van put 15 met strandvlakteafzettingen, veen- en 

kleiafzettingen van de Rijn. Voor ligging, zie figuur 2.1. 

Figuur 4.1 Overzicht van de verschillende spoortypen in het midden en oosten van ver-

wachtingszone I: de nederzettingskern bovenop de duintop.

Figuur 4.2 Overzicht van de verschillende spoortypen in het westen van verwachtings-

zone I: het lager gelegen buitengebied met sporen van off site-activiteiten. 

Figuur 4.3 Uitsnede van het zuiden van put 2 met concentratie (genummerde) sporen 

van palen, greppels en een kuil. 

Figuur 4.4 Concentratie van paalsporen en greppels op de top van het duin in het 

zuiden van put 2, vanuit het noorden.

Figuur 4.5 Doorsnede van kuil S12 in de oostwand van put 2.

Figuur 4.6 Uitsnede van het noorden van put 4 met (genummerde) kuil- en 

greppelsporen.

Figuur 4.7 Doorsnede van kuil S160 in put het noorden van put 4.

Figuur 4.8 Doorsnede van waterput S42 in het noorden van put 2, vanuit het westen 

(boven) en het noordwesten (onder).

Figuur 4.9 Kadastraal minuutplan met zuidwest-noordoost gericht greppelstelsel ter 

hoogte van verwachtingszone I (rode kader). Bron: watwaswaar.nl. kaart Rijnsburg, 

Zuid Holland, Sectie, Blad 01, 1811-1832.

Figuur 4.10 Eergetouwkrassen in put 2 (links) en put 3 (rechts, doorsneden door 

greppel S151).

Figuur 5.1 Advieskaart voor Verwachtingszone I. In de rechtercirkel het advies voor fase 

1 en in de linker cirkel het advies voor fase 2.

Tabellen

Tabel 1.1 Samenstelling onderzoeksteam fase 1.

Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam fase 2.

Tabel 1.3 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1 Overzicht van m2 per put van fase 1.

Tabel 2.2 Overzicht van m2 per put van fase 2.

Tabel 3.1 Overzicht laagnummers van de bodemopbouw.

Tabel 4.1 Overzicht van de spoortypen.

Tabel 4.2 Aantal en gewicht van de vondstcategorieën.

off-site sporen.
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put vlak spoor type contour gecoupeerd afgewerkt diepte datering

1 1 1 greppel scherp ja nee 56

1 1 2 recent scherp nee nee

1 1 35 geul scherp nee nee

1 1 999 recent scherp nee nee

1 1 5010 laag scherp nee nee

1 1 5017 laag scherp nee nee

1 1 5019 laag scherp nee nee

1 1 5020 laag scherp nee nee

1 92 35 geul scherp nee nee

1 94 1 greppel scherp nee nee

2 1 1 greppel scherp nee nee

2 1 2 recent scherp nee nee NTC

2 1 3 greppel scherp nee nee

2 1 4 greppel scherp nee nee

2 1 5 greppel scherp ja nee 28 IJZ/ROM

2 1 6 paalkuil scherp ja nee 29

2 1 7 paalkuil scherp nee nee

2 1 8 paalkuil scherp nee nee

2 1 9 paalkuil scherp nee nee

2 1 10 paalkuil scherp nee nee

2 1 11 paalkuil scherp nee nee

2 1 12 paalkuil scherp nee nee

2 1 13 greppel scherp nee nee

2 1 14 kuil scherp ja nee 20

2 1 15 paalkuil scherp nee nee

2 1 16 paalkuil scherp nee nee

2 1 17 paalkuil scherp nee nee

2 1 18 paalkuil scherp nee nee

2 1 19 paalkuil scherp nee nee

2 1 20 paalkuil scherp nee nee

2 1 21 paalkuil scherp nee nee

2 1 22 paalkuil scherp nee nee

2 1 23 greppel scherp nee nee

2 1 24 greppel scherp nee nee

2 1 25 paalkuil scherp nee nee

2 1 26 paalkuil scherp nee nee

2 1 27 paalkuil scherp nee nee

2 1 28 paalkuil scherp nee nee

2 1 29 paalkuil scherp nee nee

2 1 30 paalkuil scherp nee nee

2 1 31 greppel scherp nee nee

2 1 32 greppel scherp nee nee

2 1 33 greppel scherp nee nee

2 1 34 paalkuil scherp nee nee

2 1 36 greppel scherp ja nee 68 IJZ/ROM

2 1 37 kuil scherp nee nee

2 1 38 greppel scherp nee nee

2 1 39 greppel scherp ja nee 40 IJZ/ROM

2 1 40 greppel scherp ja nee 27 IJZ/ROM

2 1 41 ploegspoor scherp nee nee

2 1 42 WA scherp ja nee 60

2 1 5010 laag scherp nee nee

2 1 5019 laag scherp nee nee

2 1 5020 laag scherp nee nee

3 1 41 ploegspoor scherp nee nee

3 1 43 paalkuil scherp nee nee

3 1 44 kuil scherp nee nee

3 1 45 paalkuil scherp ja nee 10

Bijlage 1 Sporenlijst
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put vlak spoor type contour gecoupeerd afgewerkt diepte datering

3 1 46 paalkuil scherp nee nee

3 1 47 paalkuil scherp nee nee

3 1 48 paalkuil scherp nee nee

3 1 49 paalkuil scherp nee nee

3 1 50 paalkuil scherp nee nee

3 1 51 greppel scherp nee nee

3 1 52 paalkuil scherp nee nee

3 1 53 greppel scherp nee nee

3 1 54 greppel scherp nee nee

3 1 55 greppel scherp nee nee

3 1 56 paalkuil scherp nee nee

3 1 57 paalkuil scherp nee nee

3 1 58 paalkuil scherp nee nee

3 1 59 paalkuil scherp nee nee

3 1 60 paalkuil scherp ja nee 54

3 1 61 paalkuil scherp nee nee

3 1 62 paalkuil scherp nee nee

3 1 63 paalkuil scherp nee nee

3 1 64 paalkuil scherp nee nee

3 1 65 paalkuil scherp nee nee

3 1 66 paalkuil scherp nee nee

3 1 67 paalkuil scherp nee nee

3 1 68 paalkuil scherp nee nee

3 1 69 paalkuil scherp nee nee

3 1 70 paalkuil scherp nee nee

3 1 71 paalkuil scherp nee nee

3 1 72 paalkuil scherp ja nee 10

3 1 73 paalkuil scherp nee nee

3 1 74 paalkuil scherp nee nee

3 1 75 paalkuil scherp nee nee

3 1 76 paalkuil scherp nee nee

3 1 77 paalkuil scherp nee nee

3 1 78 paalkuil scherp nee nee

3 1 79 paalkuil scherp nee nee

3 1 80 paalkuil scherp nee nee

3 1 81 paalkuil scherp nee nee

3 1 82 paalkuil scherp ja nee 44

3 1 83 kuil scherp nee nee

3 1 84 paalkuil scherp nee nee

3 1 85 paalkuil scherp nee nee

3 1 86 paalkuil scherp nee nee

3 1 87 paalkuil scherp nee nee

3 1 88 paalkuil scherp nee nee

3 1 89 paalkuil scherp nee nee

3 1 90 paalkuil scherp nee nee

3 1 91 greppel scherp ja nee 50 IJZ/ROM

3 1 92 paalkuil scherp nee nee

3 1 93 paalkuil scherp nee nee

3 1 94 paalkuil scherp nee nee

3 1 95 paalkuil scherp nee nee

3 1 96 paalkuil scherp nee nee

3 1 97 paalkuil scherp nee nee

3 1 98 paalkuil scherp ja nee 42

3 1 99 paalkuil scherp nee nee

3 1 100 paalkuil scherp nee nee

3 1 101 paalkuil scherp nee nee

3 1 102 paalkuil scherp ja nee 14

3 1 103 paalkuil scherp nee nee

3 1 104 paalkuil scherp nee nee

3 1 105 paalkuil scherp nee nee

3 1 106 paalkuil scherp nee nee

3 1 107 paalkuil scherp nee nee
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put vlak spoor type contour gecoupeerd afgewerkt diepte datering

3 1 108 paalkuil scherp nee nee

3 1 109 paalkuil scherp nee nee

3 1 110 paalkuil scherp nee nee

3 1 111 paalkuil scherp nee nee

3 1 112 paalkuil scherp nee nee

3 1 113 paalkuil scherp nee nee

3 1 114 paalkuil scherp nee nee

3 1 115 greppel scherp ja nee 40 IJZ/ROM

3 1 116 greppel scherp nee nee

3 1 117 paalkuil scherp nee nee

3 1 118 paalkuil scherp nee nee

3 1 119 paalkuil scherp nee nee

3 1 120 paalkuil scherp nee nee

3 1 121 paalkuil scherp nee nee

3 1 122 paalkuil scherp nee nee

3 1 123 kuil scherp nee nee

3 1 124 paalkuil scherp nee nee

3 1 125 paalkuil scherp nee nee

3 1 126 kuil scherp nee nee

3 1 127 kuil scherp nee nee

3 1 128 paalkuil scherp nee nee

3 1 129 paalkuil scherp nee nee

3 1 130 kuil scherp nee nee

3 1 131 paalkuil scherp nee nee

3 1 132 paalkuil scherp nee nee

3 1 133 paalkuil scherp nee nee

3 1 134 paalkuil scherp nee nee

3 1 135 paalkuil scherp nee nee

3 1 136 kuil scherp nee nee

3 1 137 kuil scherp nee nee

3 1 138 paalkuil scherp nee nee

3 1 139 paalkuil scherp nee nee

3 1 140 kuil scherp nee nee

3 1 141 kuil scherp nee nee

3 1 142 greppel scherp nee nee

3 1 143 kuil scherp nee nee

3 1 144 paalkuil scherp nee nee

3 1 145 paalkuil scherp nee nee

3 1 146 paalkuil scherp nee nee

3 1 147 paalkuil scherp nee nee

3 1 148 paalkuil scherp nee nee

3 1 149 recent scherp nee nee NTC

3 1 150 greppel scherp ja nee 40 ROM

3 1 151 greppel scherp ja nee 64 ROM

3 1 152 greppel scherp ja nee 46 ROM

3 1 153 paalkuil scherp nee nee

3 1 154 kuil scherp nee nee

3 1 155 paalkuil scherp nee nee

3 1 156 paalkuil scherp nee nee

3 1 157 paalkuil scherp ja nee 7

3 1 158 paalkuil scherp nee nee

3 1 159 greppel scherp ja nee 18 IJZ/ROM

3 1 5010 laag scherp nee nee

3 1 5020 laag scherp nee nee

3 92 5019 laag scherp nee nee

4 1 160 kuil scherp ja nee 26 IJZ

4 1 161 greppel scherp ja nee 50 NT

4 1 162 kuil scherp nee nee 40

4 1 5020 laag scherp nee nee

5 1 163 greppel scherp ja nee 30

5 1 999 recent scherp nee nee

5 1 5020 laag scherp nee nee



48 KLEI OOST-ZUID

put vlak spoor type contour gecoupeerd afgewerkt diepte datering

6 1 41 ploegspoor scherp nee nee

6 1 164 greppel scherp ja nee 35

6 1 5020 laag scherp nee nee

6 92 5019 laag scherp nee nee

7 1 2 recent scherp nee nee

7 1 165 greppel scherp ja nee 30

7 1 166 greppel scherp nee nee

7 1 167 paalkuil scherp ja ja 6

7 1 168 paalkuil scherp nee nee

7 1 169 paalgatkuil scherp ja ja 22

7 1 170 greppel scherp ja nee 5 IJZ/ROM

7 1 171 greppel scherp ja nee 42 IJZ/ROM

7 1 172 greppel scherp ja nee 26 IJZ/ROM

7 1 173 greppel scherp nee nee

7 1 174 greppel scherp nee nee

7 1 175 kuil scherp nee nee

7 1 176 kuil scherp nee nee

7 1 177 paalkuil scherp ja ja 4

7 1 178 paalkuil scherp nee nee

7 1 999 recent scherp nee nee

7 1 5020 laag scherp nee nee

8 1 179 greppel scherp nee nee 22 ME

8 1 180 vlek scherp nee nee

8 1 181 paalkuil scherp nee nee

8 1 182 vlek scherp nee nee

8 1 183 greppel scherp nee nee 36 NT

8 1 184 paalkuil scherp ja nee 20

8 1 185 greppel scherp nee nee

8 1 186 greppel scherp ja nee 28 IJZ/ROM

8 1 187 greppel scherp ja nee 16

8 1 188 recent scherp nee nee

8 1 189 recent scherp nee nee

8 1 190 recent scherp nee nee

8 1 191 paalkuil scherp ja nee 22

8 1 192 paalkuil scherp nee nee 24

8 1 193 vlek scherp ja nee 3

8 1 194 vlek scherp ja nee 3

8 1 195 paalkuil scherp ja nee 18

8 1 196 greppel scherp ja nee

8 1 999 recent scherp nee nee

8 1 5020 laag scherp nee nee

9 1 197 vlek scherp ja nee 7

9 1 198 greppel scherp ja nee 40 ME

9 1 199 greppel scherp nee nee 0

9 1 200 greppel scherp ja nee 26 NT

9 1 201 greppel scherp ja nee 30

9 1 202 greppel scherp ja nee 30

9 1 5015 laag scherp nee nee

9 1 5020 laag scherp nee nee

10 1 203 greppel scherp nee nee 22

10 1 204 greppel scherp ja nee 50

10 1 5000 bouwvoor scherp nee nee

10 1 5020 laag scherp nee nee

10 92 203 greppel scherp nee nee IJZ/ROM

10 92 204 greppel scherp nee nee NT

11 1 41 ploegspoor scherp nee nee

11 1 5020 laag scherp nee nee

12 1 2 greppel scherp nee nee

12 1 205 greppel scherp nee nee

12 1 206 greppel scherp nee nee

12 1 207 greppel scherp nee nee

12 1 208 paalkuil scherp ja nee 5
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put vlak spoor type contour gecoupeerd afgewerkt diepte datering

12 1 209 greppel scherp nee nee

12 1 999 recent scherp nee nee

12 1 5020 laag scherp nee nee

13 1 2 greppel scherp nee nee NT

13 1 210 greppel scherp nee nee

13 1 211 kuil scherp nee nee

13 1 212 greppel scherp nee nee

13 1 213 paalkuil scherp nee nee

13 1 214 paalkuil scherp nee nee

13 1 215 greppel scherp nee nee

13 1 216 kuil scherp nee nee

13 1 217 kuil scherp nee nee

13 1 218 greppel scherp nee nee

13 1 219 greppel scherp nee nee

13 1 220 greppel scherp nee nee

13 1 221 greppel scherp nee nee

13 1 5020 laag scherp nee nee

14 1 222 geul scherp nee nee

14 93 222 geul scherp nee nee

15 1 222 geul scherp nee nee

15 1 5019 laag scherp nee nee

15 1 5020 laag scherp nee nee

15 93 222 geul scherp nee nee

15 94 222 geul scherp nee nee

16 1 223 greppel scherp ja nee 30 ME

16 1 224 recent scherp ja nee 15 NT

16 1 225 greppel scherp ja nee 26

16 1 226 ploegspoor scherp nee nee 3

16 1 233 greppel scherp nee nee

16 1 999 recent scherp nee nee

17 1 227 geul scherp nee nee

17 1 228 greppel scherp nee nee

17 1 229 greppel scherp nee nee

17 1 230 greppel scherp ja ja 10 IJZ

17 1 231 greppel scherp ja nee 30

17 1 233 greppel scherp nee nee

18 1 227 geul scherp nee nee

18 1 232 greppel scherp ja nee 32 ME
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vondstnr put vlak vak spoor vulling categorie datering aantal gewicht (g) opmerkingen

1 1 1 3 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 0,9

2 1 1 1 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 5,7

5 2 1 4 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 49,7

7 2 1 29 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 8,3

8 2 1 5 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 13,2

9 1 1 14 5010 baksteen 1 661,9

10 2 1 11 5010 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 9,8

11 2 1 12 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 2

12 2 1 42 steen onbepaald 4 207,4

13 3 1 1 5010 steen onbepaald 1 46,2

13 3 1 1 5010 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 26,6 versierde bodem

14 3 1 83 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 4 65,4

15 3 1 60 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 2 8,9

17 3 1 91 1 steen onbepaald 1 89,2

17 3 1 91 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 18 233,3

18 3 1 5 5020 handgevormd aardewerk neolithicum/bronstijd 1 5,3 steengruismagering

19 3 1 127 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 9,6

20 3 1 7 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 2 5

21 3 1 91 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 17 424,7 rand

22 3 1 91 2 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 14 251,2

24 3 1 152 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 4,5

25 3 1 117 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 8,6

26 3 1 115 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 5 48,1

27 3 1 7 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 2 15,7

28 3 1 153 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 12,8

29 3 1 151 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 84,3 rand met oortje

30 3 1 151 2 handgevormd aardewerk neolithicum/bronstijd 2 14 steengruismagering

31 3 1 5010 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 1,8

32 3 1 115 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 22 241  rand met nagelindrukken

33 3 1 98 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 2 10,1

34 3 1 114 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 2,4

38 6 1 164 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 3,1

40 7 1 1 5020 steen onbepaald 1 15,4

41 7 1 166 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 14,1

42 7 1 170 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 7 27,8

43 7 1 5 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 4 17,2

44 7 1 176 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 12 107,1

45 7 1 171 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 22 91 van één pot

46 8 1 179 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 11,6

47 8 1 9 5020 dierlijk bot 2 12,1

47 8 1 9 5020 steen onbepaald 3 41,9

48 8 1 10 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 14,2

48 8 1 10 5020 steen onbepaald 2 103,1

49 10 1 1 5000 baksteen 2 549,8

50 10 1 203 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 1,5

50 10 1 203 dierlijk bot 3 120,4 schouderblad

51 13 1 2 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 4,9

52 13 1 211 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 5 26,5

53 13 1 213 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 2 2,3

54 13 1 219 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 2 13,9

55 13 1 220 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 23,6

56 13 1 217 2 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 26,7 bodem

58 17 1 5 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 3 10,5

59 17 1 6 5020 tefriet 1 65

59 17 1 6 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 21 78,2

60 17 1 230 1 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 23 261,4

60 17 1 230 1 dierlijk bot 2 5,4

61 18 1 2 5020 vuursteen 1 1,3

62 18 1 3 5050 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 7 15,6

63 18 1 5 5020 handgevormd aardewerk ijzertijd(/Romeins) 1 23,9

Bijlage 2 Vondstenlijst



52 KLEI OOST-ZUID



Bijlage 3 Sporenkaart van Verwachtingszone I en II.


