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Samenvatting

In opdracht van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) 

heeft Archol een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd in onderzoeksgebied Watergang Noord-Oost, te 

Rijnsburg. Dit gebied maakt deel uit van plangebied Trappenberg-Kloosterschuur.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen voor de aanleg van een watergang in 

het noordoosten van het plangebied Trappenberg-Kloosterschuur. Het betreft een 9 

m brede sloot die zal aansluiten op de bestaande watergangen in het gebied. Doel van 

het onderzoek was voorafgaand aan de realisatie van de watergang in kaart te brengen 

of er op het terrein archeologische resten aanwezig waren en zo ja, wat hun waarde is.

Het terrein bevindt zich landschappelijk gezien in de strandvlakte. In de strandvlakte 

heeft zich veen gevormd; later is er bij overstromingen klei en zand afgezet. In de top 

van de zandafzettingen zijn drie sporen aangetroffen: twee kuilen en een sloot. Deze 

sporen dateren uit de middeleeuwen of Nieuwe tijd. Er zijn geen vondsten gedaan. De 

sporen zijn niet behoudenswaardig en Archol adviseert het terrein vrij te geven voor de 

aanleg van de watergang.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) 

heeft Archol een archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van 

proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd in onderzoeksgebied Watergang Noord-Oost, te 

Rijnsburg. Dit gebied maakt deel uit van plangebied Trappenberg-Kloosterschuur.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen voor de aanleg van een watergang 

in het noordoosten van het plangebied Trappenberg-Kloosterschuur. Het betreft 

een 9 m brede sloot die zal aansluiten op de bestaande watergangen in het gebied. 

Omdat zich in de ondergrond strandwalafzettingen bevinden is een archeologisch 

karterend- en waarderend onderzoek door middel van proefsleuven overeenkomstig 

het archeologisch beleid van de gemeente Katwijk noodzakelijk. 

Doel van het onderzoek was voorafgaand aan de realisatie van de watergang in kaart 

te brengen of er op het terrein archeologische waarden aanwezig waren en zo ja, wat 

deze waarde is.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het noordoosten van het plangebied 

Trappenberg-Kloosterschuur en betreft een noordoost – zuidwest lopend tracé 

van ca. 220 m lang en 9 m breed. Het terrein bevindt zich ten zuiden van de 

Kloosterschuurlaan, ten oosten van de Kloosterschuurweg en ten noorden van de 

Voorhouterweg (Figuur 1.1). Ten tijde van het onderzoek was het terrein in gebruik als 

grasland.
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Figuur 1.1 
Locatie onderzoeksgebied (in rood, in het 
centrum van de afbeelding). 
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1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Als sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende stan daardrapportages. 

Onderhavig rapport bevat de resultaten van een inventariserend veldonderzoek door 

middel van proefsleuven (IVO-p). Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek hebben 

twee booronderzoeken plaatsgevonden (IVO-o, verkennende en karterende fase).1

Voorafgaand aan het onderzoek heeft de opdrachtgever een Programma van 

Eisen (PvE) laten opstellen.2 Dit PvE is in eerste instantie opgesteld voor het 

proefsleuvenonderzoek van twee grotere deelgebieden binnen plangebied 

Trappenberg-Kloosterschuur (deelgebied I en II). Specifiek voor het onderzoek naar 

de watergang, in het noordelijk deel van deelgebied I is een addendum op dit PvE 

verschenen.3 Het onderzoek is conform dit PvE en het addendum uitgevoerd.

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op 17 oktober 2016. Het veldwerk is 

uitgevoerd door een team van Archol, bestaande uit een veldwerkleider en twee 

veldarcheologen. Een machinist van de firma Duivenvoorden heeft de graafwerkzaam-

heden uitgevoerd. Dr. P.F.B. Jongste trad tijdens het onderzoek op als directievoerder 

vanuit de opdrachtgever. De gemeente Katwijk, Dr. B. Voormolen trad op als bevoegd 

gezag.

1  Van Kappel & Huizer 2010; Louwe & Klerks 2013.
2  Jongste 2015.
3  Jongste 2016.
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Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Watergang Oost

Archolprojectcode: WNO1658

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 17 oktober 2016 

Periode van uitvoering uitwerking: november 2016

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Katwijk

Plaats: Rijnsburg

Toponiem: Watergang noordoost

Coördinaten gebied: ZW: 90.821/ 468.844
ZO: 91.008/ 468.963
NO: 91.003/ 468.970
NW: 90.814/ 468.852

Kaartblad: 30F

Opdrachtgever: Ir. E. Uil (GOM)

Directievoerder: dr. P.F.B. Jongste

Bevoegd gezag: gemeente Katwijk, dr. B. Voormolen

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 4017692100

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

Geomorfologie: getij-riviermondrug (3K27)

Bodem: dikke eerdgronden (EK19)

Oppervlakte plangebied: ca. 2.000 m2

Oppervlakte onderzoeksgebied: ca. 2.000 m2

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Landschappelijk kader

2.1 Geomorfologie en bodemopbouw

Het plangebied 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. 

 

Het plangebied ligt op de geomorfologische kaart in een strandwallenlandschap 

(Figuur 2.1). De ontstaanswijze van dit gebied hangt nauw samen met de 

zeespiegelstijging in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). In de periode van 

snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca. 7000 v. Chr.) zijn buiten de huidige 

kustlijn waarschijnlijk al strandwallen gevormd door sedimenttransport onder invloed 

van getijden, golfwerking en wind. Deze strandwallen werden bij een snel stijgende 

zeespiegel echter na korte tijd weer afgebroken. 

Aan het einde van het Atlanticum en het begin van het Subboreaal (ca. 3900 v. Chr.) 

bereikte de zee zijn maximale uitbreiding. Door een minder snel stijgende zeespiegel 

kon uitbouw van de kust in westelijke richting plaatsvinden. Uit onderzoek in het 

gebied ten zuiden van Den Haag is gebleken dat strandwallen (met duinen) vanaf 

ca. 4800 v. Chr. zijn gevormd en dat waarschijnlijk al vanaf dat moment de eerste 

uitbouw van de kustlijn plaatsvond. Vanaf ca. 3900 v. Chr. ontstond een complex van 

strandwallen die bedekt werden met lage duinen (voorheen gerekend tot de Oude 

Duinen) met tussen de strandwallen laaggelegen strandvlakten. 

In de regio dateren de oudste strandwallen van ca. 3000 v. Chr. Van de strandwallen 

die na ca. 2000 v. Chr. zijn gevormd, bevinden zich geen resten in de regio. In de 

strandvlakten nabij de Rijnmonding vond sedimentatie van mariene afzettingen 

plaats, die gerekend worden tot het Laagpakket van Wormer (voorheen aangeduid als 

Afzettingen van Calais). Verder van de Rijnmonding vond tegelijkertijd veenvorming 

plaats. Dankzij de uitbouwende kust en de verminderde mariene invloed kon de 

veenvorming zich verder in de richting van de Rijn uitbreiden. Vanaf de vroege 

ijzertijd nam de mariene invloed weer toe en werd marien sediment afgezet in de 

strandvlakten. Deze mariene afzettingen zijn (deels) afgezet vanuit getijdekreken. 

Hiervan zijn er enkele in het zuidelijke deel van Rijnsburg bekend. Deze mariene 

afzettingen worden tot het laagpakket van Walcheren gerekend (voorheen aangeduid 

als Afzettingen van Duinkerke). Onder deze mariene invloed is een deel van de 

strandwallen geërodeerd en/of afgedekt geraakt. Mede hierdoor zijn deze niet meer 

als verhoging op de kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zichtbaar. 

De (ten dele) afgedekte strandwallen en Oude Duinen kunnen nog wel intact onder de 

mariene afzettingen aanwezig zijn.4 

Op de bodemkaart valt het plangebied binnen de dikke eerdgronden (Figuur 2.2). 

Eerdgronden zijn ontstaan door een (eeuwenlange) ophoging van de bodem met 

humushoudend materiaal en herhaalde diepe grondbewerking. 

4  Uit Schute en Jansen 2007.

2
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Wanden

Overig (Dijken etc)
Bebouwing
Water
Diepe dalen
Matig diepe dalen
Ondiepe dalen
Laagten
Vlakten
Welvingen
Lage ruggen en heuvels
Niet-waaiervormige glooiingen
Waaiervormige glooiingen
Plateau-achtige vormen
Terrassen
Plateaus
Hoge duinen
Terpen
Hoge heuvels en ruggen

Legenda

Associaties

Zeekleigronden
Leemgronden
Ondiepe keileemgronden
Overige oude kleigronden
Oude rivierkleigronden
Kalksteenverweringsgronden
Groeve, gegraven, mijnstort
Fluviatiele afz ouder pleistoceen
Dikke eerdgronden
Dijk, bovenlandstrook
Bebouwing
Brikgronden

Kalkloze zandgronden
Podzolgronden
Water, moeras
Moerige gronden
Veengronden
Kalk lutumarme gronden
Rivierkleigronden
Oude bewoningsplaatsen
Niet-grijpte minerale gronden
Mariene afz ouder pleistoceen

Kalkhoudende zandgronden

Legenda

Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart.

Figuur 2.2 
Bodemkaart.
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2.2 Archeologisch kader

In 2015 en 2016 heeft Archol een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in de 

deelgebieden I en II van plangebied Trappenberg-Kloosterschuur (Figuur 2.3).5 

Deze deelgebieden, en dus de proefsleuven, liggen ten zuiden van onderhavig 

onderzoeksgebied. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een vermoedelijk erf met 

mogelijke huisplaats aangetroffen in het zuidoostelijk deel van het onderzochte 

terrein. De behoudenswaardige vindplaats bevindt zich in de top van een op de 

strandwal ontwikkeld duin en dateert uit de ijzertijd. Buiten het vermoedelijke erf is 

nog een crematiegraf aangetroffen, en een akkerareaal met eergetouwkrassen.

Ca. 450 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, langs de Voorhouterweg, is door 

Vestigia een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij ook nederzettingsresten uit de 

vroege- en late ijzertijd zijn aangetroffen.6

5  Goddijn & Goossens 2016..
6  Van Heeringen & Klerks 2014.

Watergang noordoost
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Figuur 2.3 
Ligging van het onderzoeksgebied ten 
opzichte van de reeds door Archol en Vestigia 
onderzochte terreinen binnen het plangebied 
Trappenberg-Kloosterschuur.
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2.3 Resultaten vooronderzoek

In 2010 heeft ADC voor het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd.7 Bij 

dit booronderzoek zijn de volgende afzettingen vastgesteld:

- Strand- en Duinafzettingen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort): 

deze zijn gevormd als langgerekte ruggen parallel aan de kust (strandwallen), 

waarop zich vervolgens duinen hebben gevormd.

- Mariene afzettingen (Formatie van Naaldwijk) en/of fluviatiele afzettingen van de 

Oude Rijn (Formatie van Echteld): deze zijn gevormd onder invloed van de zee, in 

de nabijheid van de riviermonding van de Oude Rijn.

- Veen (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). 

Tijdens het booronderzoek zijn in de ondergrond van het plangebied twee 

strandwallen aangetroffen. De ene strandwal ligt ten westen van de Voorhouterweg 

(locatie Trappenberg-Kloosterschuur-Voorhouterweg) en de andere ten oosten van de 

Voorhouterweg. Onderhavig onderzoeksgebied zou volgens het booronderzoek in de 

strandvlakte liggen.

 

7  Van Kappel en Huizer 2010.
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Methodiek

3.1 Doelstelling

Het onderzoek heeft tot doel aanwezige archeologische vindplaatsen op te sporen, 

af te bakenen en te waarderen. Er moet tevens grip worden verkregen op de 

stratigrafische opbouw, indien dit relevant is in relatie tot eventuele aanwezige 

archeologische sporen. Op basis van het onderzoek dient een waardestelling conform 

KNA 3.3 te worden geleverd met als doel te komen tot een selectieadvies voor behoud 

op basis waarvan het bevoegd gezag, i.c. de gemeente Katwijk kan komen tot een 

selectiebesluit.8

3.2 Vraagstellingen

1. Welke zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten in de 

strandvlakte, op de flanken van de strandwal en op de strandwal zelf.

2. Wat is de vermoedelijke ouderdom van de verschillende zandpakketten en eventuele 

archeologische niveaus binnen de zandpakketten?

Bij restanten van een oude bodemhorizont langs de flank van het duin:

3. Welke oorzaak is er voor de aftopping van het duin en wanneer heeft deze aftopping 

plaatsgevonden?

Indien bewoningssporen worden aangetroffen op de flankdelen van de strandwal:

4. Zijn er aanwijzingen voor verschillende niveaus, een enkelvoudig of meervoudig 

bewoond erf of meerdere gelijktijdige bewoonde erven?

5. Hoe was/ waren deze ingericht en begrensd?

6. Hoe is de omgeving van de huisplaats(en) verder ingericht (erfafscheiding, perceelsaf-

scheidingen, infrastructuur en dergelijke)?

7. Welke relatie is er tussen deze bewoning op de zandkop en de aanwezige 

bodemhorizonten/ laklagen langs de flankdelen van de zandkop?

In het verlengde van bovengenoemde vraagstellingen:

8. Mochten er archeologische resten aanwezig zijn op de flankdelen: welke 

aanbevelingen kunnen worden gegeven voor toekomstig karterend onderzoek naar 

vindplaatsen op de flanken van strandwallen in de rest van het ontwikkelingsgebied 

Trappenberg-Kloosterschuur?

Bij aanwezigheid van akkersporen langs de flank en aanwijzingen voor overslibbing 

met klei (te vergelijken met locatie Klei Oost Zuid waar sprake is van opgenomen klei in 

de akkerlaag):

9. Onder welke omstandigheden is op de akkers klei afgezet (milieu, sedimentatiesnel-

heid, ouderdom)?

Bij de aanwezigheid van akkersporen in het algemeen:

10. Zijn er aanwijzingen voor bemesting van de akkers (op basis van onderzoek naar de 

vulling van de eergetouwkrassen)?

8  Jongste 2015, 9.

3
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3.3 Strategie & methodiek

Conform het PvE9 zijn er verspreid over het onderzoeksgebied drie proefsleuven 

aangelegd met een breedte van 4 m breed en van west naar oost respectievelijk 

15, 20 en 15 m lengte (Figuur 3.1). Hiermee is in totaal 200 m2 sleuf aangelegd, wat 

overeenkomt met 10% van het totale oppervlakte van het plangebied.

De proefsleuven zijn aangelegd van oost naar west, gegraven door een rupskraan met 

gladde bak. In elke sleuf is bij aanvang aan de kopse kant een profielgat gegraven 

(bakbreed) tot maximaal 2,5 m –Mv om inzicht te krijgen in de bodemopbouw 

en de aanwezigheid van eventuele vegetatiehorizonten. Vooral op grond van dit 

laatste is bepaald hoeveel sporenvlakken aangelegd dienden te worden en op welke 

diepte. Ter controle is aan de andere kopse kant van de sleuven nog een tweede 

profielgat gegraven, met uitzondering van put 1. Daar bleek de beoogde noordelijke 

profielwand in zijn geheel samen te vallen met een slootvulling uit de Nieuwe tijd. De 

profielkolommen zijn gefotografeerd en getekend.

In put 1 is één vlak aangelegd, in de top van de zandige afzettingen direct onder de 

verstoorde bovengrond.

In put 2 zijn drie vlakken gedocumenteerd: één direct onder de verstoorde bovengrond 

en twee vlakken direct onder twee vegetatiehorizonten die in het profielgat werden 

herkend.

In put 3 zijn twee vlakken aangelegd: direct onder de verstoorde bovengrond en onder 

een vegetatiehorizont o p een dieper niveau. 

9  Jongste 2015 & 2016.

Figuur 3.1 
Overzicht van de proefsleuven en de locaties 
van de gedocumenteerde profielkolommen 
(pro) binnen het onderzoeksgebied (rood 
kader).
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Alle vlakken en sporen zijn gefotografeerd en ingetekend met behulp van een GPS. 

Sporen zijn tevens direct ingevoerd in de velddatabase waarbij het spoortype en de 

opvulling zijn beschreven. Een selectie van de sporen is vervolgens gecoupeerd om de 

conservering vast te stellen en een waardering op te stellen. 

Er zijn geen vondsten gedaan en ook geen monsters verzameld.
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

Het onderzoeksgebied is gelegen in een strandvlakte. De strandafzettingen liggen 

echter diep in de ondergrond en zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen. De basis 

van de gedocumenteerde profielen bestaat uit bruin veen (Hollandveen, Formatie van 

Nieuwkoop, S6000). De top van dit veen is geërodeerd en bevindt zich ca. 2 m –Mv, 

120 cm –NAP (Figuur 4.1). In put 1 is de veenlaag niet aangetroffen, hier bevindt zich 

tot 2,5 m –Mv een kleipakket. 

Dit kleipakket bevindt zich ook in put 2 en 3 en dekt hier het veen af. Het betreft 

een ca. 50 – 70 cm dik, gelaagd pakket (laagpakket van Walcheren). De klei is 

tijdens overstromingen vanuit de zee of via rivieren vanuit de Rijn afgezet en heeft 

daarbij de top van het onderliggende veen geërodeerd. Aan de bovenkant van 

het pakket, rond 40 - 70 cm – NAP, is een dunne, donkergrijze vegetatiehorizont 

aanwezig (S5020). Ook op een dieper niveau binnen de kleiige afzettingen is een 

dunne, donkere vegetatiehorizont waargenomen (S5040). Tijdens het grootschalige 

proefsleuvenonderzoek in plangebied Trappenberg-Kloosterschuur is het kleipakket 

OSL gedateerd. Dit leverde een datering van 175 v. Chr. +/- 200 op.10  

Het bovenste deel van het bodemprofiel bestaat uit een pakket van hoofdzakelijk zand. 

Het onderste deel van dit pakket heeft een sterke gelaagdheid met dunne kleilaagjes 

(S5015). Waarschijnlijk is het zandige pakket hetzelfde als ‘pakket 4’ uit het onderzoek 

van Goddijn & Goossens (‘pakket van hoofdzakelijk zandafzettingen’).11 Zij hebben de 

zandige afzettingen tot de mariene afzettingen gerekend, waarbij het zand tijdens 

10  Goddijn & Goossens 2016, 31.
11  Goddijn & Gosssens 2016, 31-32.

Figuur 4.1 
Bodemopbouw in het onderzoeksgebied, 
profiel 3.2. 

4
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overstromingen via kreken vanuit zee is afgezet. Een dergelijke kreek is aangesneden 

in put 3. Noord-zuid loopt een ca. 3 m brede geul met een diepte van ongeveer 1 m 

(Figuur 4.2). De geul lijkt in te snijden vanuit de top van het mariene pakket. Door dat 

het bovenste deel van dit pakket verrommeld is (S5000 & S5005) is dit echter niet met 

zekerheid vast te stellen. De geul doorsnijdt ook het bovenste deel van het perimariene 

kleipakket.

Een OSL-datering van het mariene zandpakket heeft een ouderdom van 750 n. Chr. 

+/- 125 opgeleverd.12 De mariene doorbraak en overstroming dateert dus uit de vroege 

middeleeuwen. 

Het bovenste deel van de bodem is verrommeld (S5000 en S5005), een deel van 

de verrommelde laag betreft mogelijk opgebrachte grond. Het maaiveld bevindt 

zich tussen 0,3 m + NAP in het oosten en 0,9 m + NAP in het westen van het 

onderzoeksgebied. 

 
laagnummer beschrijving

S5000 donker zwartgrijze bouwvoor

S5005 donkergrijze verrommelde laag (ploeglaag)

S5008 onderdeel van verrommelde laag (menglaag S5005-S5010)

S5010 lichtbruin - lichtgrijs mariene zandpakket

S5015 lichtbruin – lichtgrijs sterk gelaagd mariene zandpakket met kleilaagjes

S5020 vegetatiehorizont Ks2

S5030 lichtbruin – lichtgrijs kleipakket tussen vegetatiehorizonten

S5040 slecht ontwikkelde vegetatiehorizont

S5050 lichtbruingrijze kleilaag Ks3

S5060 grijze kleilaag Ks2, gereduceerd

S6000 donkerbruin veen

12  Goddijn & Goossens 2016, 31.

Figuur 4.2 
Doorsnede van een kreek in put 3.

Tabel 4.1 
Beschrijving van de laagnummers.
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Archeologische resultaten

Het onderzoek heeft slechts een kleine hoeveelheid sporen en geen vondstmateriaal 

opgeleverd. Antropogene sporen zijn alleen herkend in put 1 (Figuur 5.1). 

In het oostelijk deel van put 1 zijn twee lichtgrijze sporen aangetroffen in de top van 

het mariene zandpakket (S5010). Het ene spoor bevond zich in de oostelijke kopse kant 

van de put (S2) en het tweede spoor lag hier enkele meters ten westen van (S1). S1 is 

gecoupeerd en deze bleek 16 cm diep, onregelmatig van vorm en scherpe begrensd 

(Figuur 5.2). Waarschijnlijk gaat het hier om een kuil. Uitgaande van de stratigrafische 

positie dateren de sporen uit de periode na 750 n. Chr., dus uit de middeleeuwen of 

Nieuwe tijd. De scherpe begrenzing van S1 lijkt vooral op deze laatste periode te 

wijzen. 

In put 1 is tevens een ONO-WZW lopende sloot aangesneden (S3 en S4). De 

aanwezigheid van enkele baksteenbrokjes in de sloot wijst op een datering in de 

Nieuwe tijd. Gezien het ontbreken van overige vondsten gaat het niet om een erfsloot, 

maar om een afwaterings- of verkavelingssloot. De sloot is niet terug te vinden op 

historische kaarten uit de 19e en 20e eeuw.

Put 1
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3

4

2
Put 1

1

3

4

2
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46
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55

46
89

55
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60

46
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N

10m0

Sloot nieuwe tijd

Kuil

Figuur 5.1 
Sporenkaart van put 1.
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Figuur 5.2 
Doorsnede van kuil S1 in put 1.
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Synthese

6.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek in het onderzoeksgebied Rijnsburg Watergang noordoost 

heeft drie sporen opgeleverd die op basis van de stratigrafsiche ligging in de 

middeleeuwen of Nieuwe tijd te plaatsen zijn. Het betreft twee kuilen en een sloot. 

Met uitzondering van enkele baksteenspikkels in de sloot (die niet zijn verzameld) 

heeft het onderzoek geen vondstmateriaal opgeleverd. 

Het onderzoeksgebied ligt ter hoogte van de strandvlakte en het onderzoek 

bevestigd de lage verwachting voor deze landschappelijke zone zoals deze werd 

vastgesteld tijdens het proefsleuvenonderzoek in deelgebied I en II binnen plangebied 

Trappenberg-Kloosterschuur.13

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Welke zijn de aard, omvang en ouderdom van de archeologische resten in de 

strandvlakte, op de flanken van de strandwal en op de strandwal zelf.

De aangetroffen archeologische resten in de strandvlakte bestaan uit twee kuilen 

en een sloot die in de top van de middeleeuwse, zandige, mariene afzettingen zijn 

aangetroffen. Op basis van stratigrafische ligging en uiterlijk zijn de sporen in de 

middeleeuwen of, waarschijnlijker, in de Nieuwe tijd te dateren.

2. Wat is de vermoedelijke ouderdom van de verschillende zandpakketten en eventuele 

archeologische niveaus binnen de zandpakketten?

Er zijn geen archeologische niveaus aangetroffen binnen de zandpakketten, anders 

dan de top van de mariene afzettingen. Het onderzoek heeft geen nieuwe informatie 

opgeleverd over de ouderdom van de verschillende pakketten.

Alle overige onderzoeksvragen, zoals benoemd in paragraaf 3.2, zijn niet van 

toepassing. Met de aangetroffen archeologische resten kunnen de onderzoeksvragen 3 

t/m 10 niet worden beantwoord.

6.3 Waardering & advies

6.3.1 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van 

de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Daarbij wordt aan de 

hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

behoudenswaardig zijn. In de eerste plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege 

hun belevingswaarde, op basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een 

score van een tot drie punten per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen 

worden. De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in 

principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien de criteria 

gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. Bij 

een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of het terrein toch behoudenswaardig is. 

13  Goddijn & Goossens 2016.

6
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Indien te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, 

wordt het monument ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft 

tot doel er voor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 

desondanks inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen. Op basis van deze 

criteria zal nu een aanbeveling gedaan worden voor de archeologische waarden binnen 

het onderzoeksgebied Rijnsburg Watergang noordoost.

Beleving
Het criterium schoonheid is doorgaans alleen van toepassing op zichtbare 

monumenten. Aangezien boven de grond niets (meer) zichtbaar is, scoort de 

vindplaats niet op dit criterium. 

Fysieke kwaliteit
De score van het criterium gaafheid is laag (1 punt). De slootsporen uit de nieuwe tijd 

reiken diep (meer dan 1 m) en zijn daardoor relatief goed bewaard. De twee kuilen die 

vermoedelijk uit dezelfde periode stammen, zijn daarentegen ondiep (16 cm) en blijken 

sterk verstoord door subrecente ploegactiviteiten (S5005/5008). 

Ook op het criterium conservering scoort de vindplaats laag (1 punt). In de sporen 

zijn geen vondsten aangetroffen; wel zijn baksteenbrokjes in de vulling van sloot 

S4 waargenomen. Uitgaande van de hoge ligging van de sporen is anorganisch 

vondstmateriaal goed bewaard. In de onderkant van de sloten kan ook organisch 

materiaal bewaard zijn gebleven.

De totaalscore van de fysieke kwaliteit op grond van de criteria gaafheid en 

conservering bedraagt in totaal twee punten. Gezien deze lage score is een aanvullende 

waardering op inhoudelijke kwaliteit vereist.

Inhoudelijke kwaliteit
De archeologische sporen bestaan uit twee verkavelingssloten uit de Nieuwe tijd 

en twee losse sporen, mogelijk kuilen. Gezien het ontbreken van vondsten, is de 

exacte aard, functie en datering van de sporen onbekend. Alle sporen blijken losse 

elementen in een buitengebied (off site) te zijn. Ze hebben derhalve geen informatie- of 

ensemblewaarde (score 1). Ze zijn ook niet zeldzaam (score 1). Sloten uit de Nieuwe 

tijd komen veel voor in de regio, getuige de historische kaarten (vanaf 1832) en de 

resultaten van het proefsleuvenonderzoek op aangrenzende (zuidelijke) terreinen 

binnen het zelfde plangebied.

Op basis van de lage score van zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit is de 

vindplaats niet behoudenswaardig.

Waarden Criteria Score (1-3)

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 1

Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 1

Representativiteit 1

Tabel 6.1
Waarderingstabel voor Rijnsburg Watergang 
noordoost.
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6.3.2 Selectieadvies

Op grond van de fysieke en inhoudelijke lage kwaliteit acht Archol de archeologische 

resten in onderzoeksgebied Watergang Noord-Oost niet behoudenswaardig. 

Het onderzoek blijkt de lage verwachting voor de zone van de strandvlakte uit 
het proefsleuvenonderzoek van 2015 (even ten zuiden van het onderhavige 
onderzoekgebied) te bevestigen.14 Archol adviseert dan ook om af te zien van verder 

archeologisch onderzoek.
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd diepte datering

1 1 1 kuil ja 16 middeleeuwen - Nieuwe tijd

1 1 2 kuil nee middeleeuwen - Nieuwe tijd

1 1 3 sloot nee Nieuwe tijd

1 1 4 sloot nee Nieuwe tijd

3 1 5 geul ja 100  
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