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Samenvatting

De gemeente Leidschendam-Voorburg is voornemens binnen het plangebied van 

de Duivenvoordecorridor een aantal deelgebieden te ontwikkelen ten behoeve van 

nieuwbouw, waaronder deelgebied Noord B: locaties De Bosrand en Noortheylaan. 

Bureau- en booronderzoek hebben eerder uitgewezen dat in dit deelgebied een lang 

gerekte duinenrij (op strandwal) aanwezig is met mogelijk prehistorische vindplaatsen 

vanaf het neolithicum (5300-2000 v.Chr.). In het noordwesten van het deelgebied 

bevinden zich bovendien mogelijk resten van de historische buitenplaats Noorthey uit 

de Nieuwe tijd (vanaf de 17e eeuw).

Archol heeft in november 2016 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd om deze hoge 

archeologische verwachting te toetsen. De proefsleuven wijzen uit dat de oude duintop 

op de hoogste delen van de noordoost-zuidwest gerichte duinenrij is verstoord, 

vermoedelijk vooral ten gevolge van de bouw en sloop van kassen op dit terrein.

Op de flanken van de duinenrij, de overgangszone naar de aangrenzende laagte, is nog 

wel een deels intacte duintop aangetroffen. In deze duintop zijn echter geen bodem- of 

vegetatiehorizonten gevonden die zouden kunnen wijzen op gunstige woonomstan-

digheden (droog en bewoonbaar duinlandschap) in de prehistorie. Ook archeologische 

indicatoren ontbreken in het geheel. 

Tegen de flanken van de duinenrij en in de omringende laagte is een pakket 

veen gevormd. Binnen dit pakket zijn evenmin archeologische resten of niveaus 

aangetroffen. Vermoedelijk was dit lage landschap te nat voor bewoning. Wel 

zijn bovenop het veenpakket archeologische resten uit de Nieuwe tijd gevonden: 

de verwachte resten van buitenplaats Noorthey in het noordwesten. Ze bestaan 

hoofdzakelijk uit de fundering van een tuinmuur of bijgebouw in het noorden en 

een waterpartij met greppel in het zuiden. De resten blijken over een te komen met 

afgebeelde tuinstructuren op de historische kaart van 1811-1832. De structuren 

zijn diep en goed bewaard in de top van het natte veenpakket. In de 120 cm diepe 

waterpartij is zelfs de beschoeiing van planken en palen nog bewaard. 

Vondsten die bij de aanleg van de put en het couperen zijn aangetroffen, dateren 

het muurwerk en de omliggende sporen tussen 1850 en 1950. De oudste vondsten 

zijn afkomstig uit een rij kuilen onder de fundering van het bijgebouw. Ze dateren uit 

1 275-1325 en 1300-1600. Het zijn mogelijk resten van een laatmiddeleeuwse bewoning 

voorafgaand aan de buitenplaats. De aangrenzende waterpartij aan de zuidzijde 

dateert uit ca. 1700-1900.



6 Bosrand-noortheylaan



Bosrand-noortheylaan    7

Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Leidschendam-Voorburg is voornemens binnen het plangebied van 

de Duivenvoordecorridor een aantal deelgebieden te ontwikkelen ten behoeve van 

nieuwbouw, waaronder onderhavige locaties De Bosrand en Noortheylaan, ook bekend 

als deelgebied Noord B (Figuur 1.1 en Figuur 1.2). Voorafgaand aan de realisatie van 

de nieuwbouw dient een Archeologisch Inventariserend Veldonderzoek door middel 

van proefsleuven (IVOp) plaats te vinden. Eerder uitgevoerd booronderzoek en recent 

bureauonderzoek hebben namelijk uitgewezen dat in dit deelgebied een duinenrij (op 

strandwal) aanwezig is met een hoge archeologische verwachting van vindplaatsen uit 

het neolithicum (5300-2000 voor Chr.). In het noordwesten van het deelgebied Noord 

B bevinden zich bovendien resten van de historische buitenplaats Noorthey uit de 

Nieuwe tijd (vanaf de 17e eeuw).

Het gravend karterend en waarderend onderzoek moest uitwijzen of er archeologische 

vindplaatsen in de ondergrond aanwezig zijn, hoe deze ruimtelijk en stratigrafisch zijn 

te begrenzen en wat hun fysieke en inhoudelijke waarden zijn.

1.2 Onderzoeksgebied

De planontwikkeling voor nieuwbouw in plangebied Duivenvoordecorridor hangt 

samen met het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen over de herinrichting van 

het gebied. Uitgangspunt hierbij is de kassenbouw in dit gebied terug te dringen en de 

(historische) groene hoofdstructuur in ere te herstellen. De te realiseren woningbouw 

is bedoeld als kostendrager voor dit plan. Naast de woningen vinden er in het gebied 

grondroerende werkzaamheden plaats voor de aanleg van infrastructuur zoals wegen, 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

bron:kadaster
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Figuur 1.1 
Ligging De Bosrand: Noortheylaan, deelgebied 
Noord B.
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rioleringen, kabels en leidingen. Hiernaast worden er bomen gepland en mogelijk ook 

nieuwe watergangen gegraven.1

Binnen het plan zijn deelgebieden vastgesteld waarbinnen de bouwontwikkeling 

zich moet concentreren (Figuur 1.2). Er is nog geen stedenbouwkundig ontwerp 

vastgesteld; de exacte omvang en diepte van de ingrepen zijn dan ook nog onbekend. 

Wel zijn de randvoorwaarden bepaald. De feitelijke bebouwing beslaat slechts een deel 

van het te ontwikkelen gebieden (uitgeefbaar: 36%, waarvan footprint bebouwing 8%).

Deelgebied Noord B van het onderhavige onderzoek heeft een omvang van 2,5 ha en 

ligt in het noordwesten van plangebied Duivenvoordecorridor: direct ten zuiden van 

de weg Noortheylaan. Het terrein bestond ten tijde van het veldwerk uit een grasland, 

waar kort daarvoor een kassencomplex was gesloopt.

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), 

1  De inleidende tekst van paragraaf 1.1. en 1.2 is grotendeels overgenomen uit Jongste 2016b.

Figuur 1.2 
Plangebied Duivenvoordecorridor met de 
verschillende deelgebieden, waaronder deel-
gebied Noord B (noordwesten). Uit: Jongste 
2016a, afbeelding 1.
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elk met bijbehorende standaardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is 

het vaststellen of, en zo ja, welke typen archeologische vindplaatsen precies in het 

plangebied worden verwacht (“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het 

IVO dient ertoe deze vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de 

omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende fase).

Het bureauonderzoek2 en booronderzoek (verkennende fase)3 zijn vooraf reeds 

uitgevoerd in de zomer 2016. Op basis dit vooronderzoek is een zone aangewezen, 

waarbinnen naar verwachting de flank van de strandwal of duinen zich nog intact in de 

ondergrond bevindt. Hier is een hoge archeologische verwachting van vindplaatsen uit 

het midden-neolithicum aan toegekend. Tevens geldt ook een hoge verwachting voor 

historische huis- en buitenplaatsen op grond van historische kaarten (zie ook paragraaf 

4.2 en 4.3).

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende 

fase in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, 

op basis van het advies van Archol, een besluit te nemen over het vervolgtraject. 

Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit inhouden dat 

het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied 

behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.4 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de in dit PvE vastgestelde methodiek en de 

richtlijnen binnen de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0). 

Antoine Roeloffs trad tijdens het onderzoek op als vertegenwoordiger van het 

bevoegd gezag namens de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente was als 

Projectorganisatie Duivenvoordecorridor tevens opdrachtgever van het onderzoek. 

De directievoering namens de opdrachtgever was in handen van P.F.B. Jongste van 

Jongste Projectmanagement & Advies.

Het veldwerk is tussen 15 en 19 november 2016 uitgevoerd door een team van Archol 

bestaande uit een veldwerkleider en twee veldarcheologen Tabel 1.1. Het project is 

uitgevoerd onder auspiciën van senior-KNA-archeoloog drs. T.A. Goossens.

Naam Functie

drs. T.A. Goossens projectleider

drs. M.E. Hemminga veldwerkleider

S. Baas MA veldarcheoloog

drs. T. Moesker veldarcheoloog

S. B. Brussé MA veldarcheoloog

2  Jongste 2016b.
3  Moerman 2016.
4  Jongste 2016a.

Tabel 1.1 
Samenstelling onderzoekteam Archol.
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Soort onderzoek: Verkennend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Duivenvoordecorridor, locatie de Bosrand en 
Noortheylaan 1d. Deelgebied Noord B

Archolprojectcode: 1667LBN

Archis-zaaknummer: 4020567100

Opdrachtgever: Gemeen Leidschendam-Voorburg, Projectorganisatie 
Duivenvoordecorridor

Directievoering: Jongste Projectmanagement & Advies, dr. P.F.B. Jongste

Bevoegd gezag: Gemeen Leidschendam-Voorburg

Adviseur bevoegd gezag: dhr. A.A. Roeloffs (adviseur archeologie van de gemeente)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 15-19 november 2016 

Rapport gereed: 26 april 2017

Versie 1.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Gemeen Leidschendam-Voorburg

Plaats: Leidschendam

Toponiem: Bosrand-Noortheylaan

Centrumcoördinaten gebied: 88.260 (x), 457.765 (y)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 2,5 ha

Huidig grondgebruik: Braakliggend grasland (na sloop kassen)

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Archeologisch Depot Provincie Zuid-Holland

Geomorfologie: Strandvlakte met of zonder vervlakte duinen

Bodem: Beekeerd- en meerveengronden

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Doel van het onderzoek is conform het PvE tweeledig:5

-  eerst vaststellen of zich binnen de begrenzing van de deelgebieden archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn (kartering Fase 1-2).

-  indien er een vindplaats aanwezig is, dienen voldoende gegevens ten aanzien 

van de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de vindplaats verzameld te worden 

(waardering, Fase 3). Hierbij dienen de aard, ouderdom, omvang, gaafheid en 

conservering van de vindplaats vastgesteld te worden. Bij het vast stellen van de 

gaafheid dient de aandacht vooral uit te gaan naar verstoringen door de bouw en 

sloop van de voormalige kassen op het terrein.

Het uiteindelijk doel is te komen tot een waardering (conform VS06), op basis waarvan 

een advies (conform VS07) kan worden gegeven. De te leveren inspanning van het 

waarderende onderzoek dient in een redelijke verhouding te staan tot de verwachte 

resultaten en de betrouwbaarheid daarvan. Er dient te worden gestreefd naar een 

onderzoek dat resulteert in de gewenste informatie en tegelijkertijd zo weinig mogelijk 

verstoring van de archeologische waarden teweegbrengt

2.2 Vraagstelling en onderzoeksvragen

Vraagstelling6

De vraagstelling van dit karterende en waarderende IVO–P betreft in eerste instantie 

de locatie en verspreiding op de onderzoekslocatie van archeologische resten, alsmede 

de waardering ervan.

De vraagstelling van het karterende proefsleuvenonderzoek is:

· Welke archeologische waarden zijn er binnen het plangebied aanwezig?

· Wat is de bodemopbouw van het plangebied?

Indien er sprake is van een archeologische vindplaats:

· Wat is de aard, omvang, datering, complextype en de mate van conservering van deze 

vindplaats (fysieke en inhoudelijke kwaliteit, voor het bepalen van de fysieke kwaliteit 

zie ook PS 02)

· Wat is de waarde van de vindplaats (conform KNA-bijlage IV ‘Waarderen van 

vindplaatsen’)

· Wat kunnen deze waarden bijdragen aan de kennis van de bewonings- en gebruiksge-

schiedenis, bewonings-en gebruikscontinuïteit en locatiegebruik van het plangebied en 

zijn directe omgeving?

· Wordt de archeologische vindplaats bedreigd?

· Welke mogelijkheden zijn er tot het behoud in situ van de vindplaats (Zie ook 

KNA-leidraad ‘Standaard Archeologische Monitoring’)

Met betrekking tot de te onderzoeken periode dient het veldonderzoek zich te richten 

op het opsporen van alles, er is geen preselectie gemaakt.

5  Jongste 2016b.
6  Jongste 2016b.

2
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Onderzoeksvragen7

Deelvragen bodemkunde:
1.  Wat is de geo(morfo)logische en stratigrafische opbouw van de ondergrond in het 

plangebied?

2.  Bevinden zich in het plangebied afzettingen die in verband kunnen worden gebracht 

met antropogene aanwezigheid?

3.  Zo ja, op welke diepte t.o.v. het maaiveld en NAP bevinden deze zich?

4.  In hoeverre is de bodemopbouw nog intact? Beschrijf de aard en mate van verstoring 

en het verwachte effect hiervan op een eventuele vindplaats.

5.  Onder welke omstandighedenheden en condities zijn de natuurlijke en antropogene 

bodemhorizonten gevormd.

6.  Indien er sedimentatie heeft plaatsgevonden, wat is hiervan het verwachte effect op 

een eventuele vindplaats. (Bijvoorbeeld afdekking door overstuiving, veengroei, etc.)

7.  In hoeverre en waar is er sprake van hiaten in de stratigrafie van het duin- en 

strandwalpakket?

8.  Zijn er erosieve zones aan te merken in het ruimtelijke beeld van het duin- en strand-

wallandschap? En zo ja, tot welke diepte reiken deze erosieve zones?

9.  In hoeverre komen de resultaten van het vooronderzoek overeen/verschillen deze met 

de resultaten van onderhavig onderzoek?

10.  Wat betekenen de resultaten van het veldonderzoek voor de gespecificeerde 

archeologische verwachting zoals deze is geformuleerd in het bureau- en of 

booronderzoek? En in welk opzicht kan op basis hiervan de gespecificeerde 

archeologische verwachting worden bijgesteld?

11.  In hoeverre komen de resultaten van het proefsleuven onderzoek overeen met het 

bureau- en booronderzoek?

Indien sprake is van een vindplaats:
12.  Op welke diepte t.o.v. het maaiveld en het NAP zijn de archeologische indicatoren 

aangetroffen

13.  In hoeverre zijn de archeologische indicatoren in verband te brengen met aanwezige of 

verdwenen bodemhorizonten?

14.  Wat is de horizontale ruimtelijke spreiding van de archeologische indicatoren? 

Zijn er erosieve zones aan te merken in het ruimtelijke beeld van de aanwezige 

archeologische vindplaatsen?

15.  Wat is de aard en ouderdom van de indicatoren?

16.  Behoren de indicatoren tot een of meerdere vindplaatsen?

17.  Welke categorieën vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate?

De onderstaande onderzoeksvragen dienen zoveel mogelijk per vindplaats te worden 

beantwoord:

· Aard

· Complex(en)

· Omvang

· Datering (van…tot…)

· Gaafheid van de archeologische sporen

· Conservering toestand van het vondstmateriaal?

· Toelichting

7  Jongste 2016b.
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18. Welke uitspraken kunnen op basis van de aangetroffen archeologische resten worden 

gedaan over de activiteiten die op de onderzoekslocatie plaatsvonden en de eventuele 

ontwikkelingen daarin?

19. Zijn absolute dateringen van afzettingen en bewoningssporen mogelijk?

20. Wat betekent de aanwezigheid van de vindplaats(en) voor de gespecificeerde 

archeologische verwachting zoals deze is geformuleerd in het bureau- en of 

booronderzoek? En in welk opzicht kan op basis hiervan de gespecificeerde 

archeologische verwachting worden bijgesteld?

21. Wat is de waarde van de vindplaats(en)? Conform KNA-bijlage IV ‘Waarderen van 

vindplaatsen’?

22. Hoe past de nieuwe vindplaats in het beeld van de reeds bekende gelijktijdige 

vindplaatsen/archeologische resten in de directe en wijde omgeving van de onder-

zoekslocatie?

23. Hoe past de nieuwe vindplaats ten opzichte van oudere en jongere vindplaatsen/

archeologische resten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie in kwestie?

24. Hoe past de nieuwe vindplaats in het beeld van de bewoning en/of het landgebruik 

t.o.v. de regionale en provinciale context uit onderhavige periode?

25. Hoe verhouden de aangetroffen archeologische resten zich tot vergelijkbare 

complexen in de (wijde) omgeving (inhoudelijke kwaliteit)?

26. Wat is de fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische waarden (gaafheid en 

conserveringsgraad)?

27. Welke aanwijzingen zijn er dat de nieuwe vindplaats zich uitstrekt buiten het 

onderzochte terrein? Kan op basis van de resultaten van dit IVO–P worden 

aangegeven of de vindplaats centraal of perifeer is geraakt/doorsneden en zo ja, op 

grond waarvan? In welke richting(en) strekt de vindplaats zich vermoedelijk verder 

uit?

28. In hoeverre komen de resultaten van het proefsleuven onderzoek overeen met het 

bureau- en booronderzoek?

29. In hoeverre worden de archeologische waarden bedreigd door de toekomstige planont-

wikkeling?

30. Welke mogelijkheden zijn er tot het behoud in situ van de vindplaats (Zie ook 

KNA-leidraad ‘Standaard Archeologische Monitoring’)

31. Is vervolgonderzoek nodig en zo ja, zijn er voor vervolgonderzoek technische 

beperkingen te voorzien?

32. Hoe kunnen de eventueel aan te treffen resten geplaatst worden in het grotere 

onderzoekskader (POA en NOaA) en hoe kunnen ze bijdragen tot een Gemeentelijke 

Onderzoeksagenda?

Bij prehistorische resten:
33. In welke landschappelijke omgeving vond de bewoning plaats?

34. Welke aanwijzingen zijn er voor exploitatie van voedselbronnen en ander economisch 

gebruik ter plaatse van of in de directe omgeving van de vindplaats?

35. Veenwegen. Wat is de opbouw van de veenweg? Welke aanwijzingen zijn er voor 

fasering in aanleg en gebruik van de weg? Welke aanwijzingen zijn er voor de wijze 

waarop de veenweg is aangelegd? Welke fenomenen die verband houden met de 

veenweg (huisplaats, kreek, aanlegsteiger, beschoeiing, vis fuik, boten) zijn er?

Bij (post)middeleeuwse resten:
36. Welke aanwijzingen zijn er voor vroeg- en laatmiddeleeuwse bewoning?

Hoe manifesteert deze bewoning zich?
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38. In hoeverre is sprake van continuïteit van bewoning vanaf de Romeinse tijd tot in de 

vroege- en late middeleeuwen?

39. Hoe manifesteert de bewoning zich gedurende de late middeleeuwen en nieuwe tijd en 

in hoeverre verschilt deze van die in de vroege middeleeuwen?

40. (Buitenplaats Noorthey): wat is er van de buitenplaatsen nog bewaard gebleven en 

zijn deze resten in verband te brengen met hoofd- en bijgebouwen, tuinaanleg en 

infrastructuur van de buitenplaatsen? In hoeverre zijn er aanwijzingen voor fasering in 

bouw en gebruik van de buitenplaatsen? Welke aanwijzingen zijn er voor laatmiddel-

eeuwse voorgangers van beide buitenplaatsen?
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Strategie en methodiek veldwerk

3.1 Strategie

Deelgebied Noord B bestaat uit een terrein met een oppervlak van 2,5 ha. 

Uitgangspunt van Programma van Eisen is een proefsleuvenonderzoek, waarbij 1.500 

m2 aan sleufoppervlakte is gereserveerd voor karterend onderzoek van de top en flank 

van de verwachte duinafzettingen (maximaal 6% van het plangebied). Voor fase 1 van 

de kartering was vooraf uitgegaan van de aanleg en documentatie van 1020 m2 (ca. 

4%). Verder werd rekening gehouden met aanvullend onderzoek bij het aantreffen van 

vindplaatsen op de duinenrij:

- Fase 2 om de kartering van het IVOp te verdichten (maximaal 480 m2);

- Fase 3 ten slotte fase 3 om de vindplaatsen nader af te bakenen en te waarderen 

(250 m2).

Fase 1 is conform deze richtlijnen uit het Programma van Eisen uitgevoerd. Om zicht 

te krijgen in de ligging van de duinenrij en vooral de overgangszone van duintop 

naar –flank zijn eerst twee karterende, landschappelijke sleuven haaks op de duinenrij 

gegraven (put 1 en 2, Figuur 3.1 ). De overgang van duintop naar –flank bleek 

grotendeels samen te vallen met de twee uiteinden van elke put. In de beginfase van 

het karterende onderzoek zijn tevens twee proefsleuven gegraven ter hoogte van de 

verwachte resten van buitenplaats Noortheylaan uit de Nieuwe tijd (put 3 en 4, Figuur 

3.1)

Conform het Programma van Eisen zijn vervolgens ter hoogte van de voornoemde 

overgangszones van duintop naar –flank vijf sleuven parallel aan de duinenrij gegraven 

(put 5 tot en met 9, Figuur 3.1). 

Bij alle negen putten is vooraf een streng van (verticale) bronbemaling langs één van de 

lange putzijden geplaatst. In totaal is in de karterende fase 1.162 m2 aan proefsleuven 

op het maaiveld gegraven, waarvan 995 m2 op het beoogde niveau van de duintop – 

flank (zie paragraaf 3.2.2). De afwijking van de beoogde 1020 m2 op dit laatste niveau 

komt deels voort uit lokale, kleine afwijkingen in de omvang van verschillende putten. 

De grootste afwijking zit in put 3. Hier is slechts de helft van de beoogde 100 m2 

gegraven, omdat op een hoger niveau (onder de bouwvoor) resten van de buitenplaats 

Noorthey, bestaande uit in situ muurwerk, zijn gevonden. Deze resten zijn gespaard 

met het oog op behoud in of ex situ.

Zoals voornoemd houdt het PvE rekening met aanvullend karterend en waarderend 

onderzoek bij het aantreffen van vindplaatsen in fase 1. De verwachte resten van 

buitenplaats Noorthey bleken echter met de aanleg van 3 en 4 al afdoende gekarteerd 

én gewaardeerd. Aangezien bovendien putten 1,2 en 5 t/m 9 enerzijds een grotendeels 

verstoorde duintop en anderzijds een deels intacte duinflank zonder archeologische 

indicatoren hebben opgeleverd, is besloten om vooralsnog af te zien van een doorstart 

naar aanvullend onderzoek (fase 2 en 3). De resultaten van fase 1 dienden eerst 

geëvalueerd te worden, waarbij vooral de dekkingsgraad van de sleuven van belang 

was.

3
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3.2 Methodiek

3.2.1 Fysische geografie

Van elke put is conform het Programma van Eisen één van de lengteprofielen 

gedocumenteerd8. Daar waar een van de korte putwanden relevante informatie 

bevatte, zoals een humeuze duintop, is het desbetreffende profiel ook 

gedocumenteerd. In principe zijn zo compleet mogelijke profielen geregistreerd. Daar 

waar de bodemopbouw geen variatie vertoonde, zoals de verstoorde top (AC-profiel) 

op de hoge delen van het duin, is volstaan met de documentatie van profielkolommen 

van 1 m breed. Per put zijn verder minimaal twee kijkgaten over ca. 2 m breedte extra 

diep gegraven (1,5-2 m  beneden maaiveld) om te controleren of er onder de top van 

de C-horizont nog diepere vegetatiehorizonten en/of archeologische niveaus aanwezig 

zijn.

De bodemprofielen zijn gefotografeerd, getekend en lithogenetisch beschreven tot 

minimaal enkele decimeters in de C-horizont, conform de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode. 

3.2.2 Vlakaanleg

De proefsleuven zijn met een rupskraan en twee m brede gesloten bak gegraven. 

Op grond van het verwachtingsbeeld van de stratigrafische opbouw en de daarin te 

verwachting vindplaatsen, zijn bij het verdiepen standaard drie vlakken aangelegd en 

gedocumenteerd:

· in de top van het veen, direct onder de bouwvoor: vlak 1. Dit vlak was vooral 

gericht op het lokaliseren van sporen uit de Nieuwe tijd.

· in de top van het onderliggende duinzand: vlak 2. Dit vlak was vooral gericht op het 

lokaliseren van vindplaatsen uit de late prehistorie. 

· minimaal 0,3 m diep in het natuurlijke zand van duin/strandwal (C-horizont): vlak 

3. Dit vlak was vooral ter controle van de aanwezigheid van eventuele diepere 

bodemhorizonten en/of archeologische niveaus. In de praktijk is vlak 3, zeker bij de 

eerste landschapssleuven 1 en 2, dieper (0,5 -1 m) gegraven. Daar waar minder diep 

is gegraven, zijn ter controle ca. 1 m diepe kijkgaten gegraven (bakbreedte); veelal 

aan het begin, midden en einde van de put.

Bij het verdiepen is gebruik gemaakt van een metaaldetector. Per put is op alle vlakken 

om de maximaal 5 x 5 m (lengte x breedte) de NAP-hoogte vastgesteld. Ter hoogte van 

de gedocumenteerde profielen is om de 5 m tevens een NAP-hoogte van het maaiveld 

gemeten. 

Tabel 3.1 toont het oppervlak van de in totaal  negen putten. De oppervlakken van vlak 

2 (in de duintop) komen grotendeels overeen met streefwaarden uit het puttenplan 

van het PvE. Alleen bij de aanleg van put 3 is zoals voornoemd de beoogde omvang 

gehalveerd (vlak 2), omdat op een hoger niveau (vlak 1) resten van de buitenplaats 

Noorthey zijn gevonden.

8  Jongste 2016b.
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  omvang in m²  

  vlak 1 vlak 2 vlak  3

  top veen
onder bouwvoor

top duinzand controlevlak 
in C-horizont 

(duin)zand

put 1 149 99 97

put 2 140 103 103

put 3 117 49 47

put 4 150 99 92

put 5 127 127 122

put 6 119 119 94

put 7 119 118 87

put 8 122 122 88

put 9 119 119 91

       

subtotaal 1162 955 821

3.2.3 Sporen en vondsten

Na de aanleg van een vlak zijn de sporen aangekrast, genummerd, ingemeten (GPS) 

en beschreven (zie de sporenlijst in Bijlage I). Een selectie van de sporen is gecoupeerd 

met het oog op de waardering van de vindplaats. Alle coupes zijn gedocumenteerd 

door middel van een foto en tekening; de kenmerken zijn daarbij beschreven. 

Vondsten zijn per context (spoor, vulling, bodemlaag) verzameld (zie de vondstenlijst in 

Bijlage 2). Alle vondsten uit lagen zijn verzameld in vakken van maximaal 5 bij 5 m. Na 

afloop van het veldwerk zijn de vondsten gewassen, gesplitst per materiaalcategorie 

en vervolgens geteld en gewogen en ingevoerd in de database.

Tijdens het onderzoek zijn enkele monsters genomen van resten uit de buitenplaats 

Noorthey: een complete baksteen met specieresten uit de tuinmuur (S3) en enkele 

aangepunte palen met het oog op eventueel dendrochronologisch onderzoek (S6 en 

S8 uit put 3 en S13 uit put 4). 

Aangezien de duintop niet intact is en er geen archeologische niveaus (uit het 

verwachte midden-neolithicum) op de duinflank aan zijn getroffen, zijn hier geen 

monsters genomen voor aanvullend onderzoek.

Tabel 3.1 
Overzicht van de aangelegde vierkante meters  
per put en vlak.
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Landschappelijk en archeologisch kader9

4.1 Landschappelijke kader

Het onderzoeksgebied bevindt zich grotendeels op een strandwal (Formatie 

van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort) waarop het centrum van zowel 

Leidschendam als Voorschoten ligt. Op de strandwallen vormden zich lage duinen 

(de zogenoemde Oude Duinen: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl), 

terwijl in de afgesloten strandvlakten veen tot ontwikkeling kwam (Formatie van 

Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). In oostelijke richting gaat het strandwallen- en 

ingeschakelde strandvlaktegebied over in het West-Nederlandse veengebied.

Ten westen van het onderzoeksgebied bevond zich (bij de vorming van de eerste 

strandwal het strand, waarop

(door de uitbouw van de kust in zeewaartse richting) later nieuwe strandwallen 

tot ontwikkeling kwamen.10 In het plangebied is sprake van een complex van 

duinafzettingen op strandwallen met daartussen ingeschakelde strandvlakten, 

veelal opgevuld met veen (Figuur 4.1). Het betreft hier de oudste en meest oostelijke 

strandwal van dit deel van de Nederlandse kust. 

Het gebied is onderdeel van de kuststrook van West-Nederland en is ontstaan onder 

invloed van de zeespiegelstijging gedurende het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). 

In de vroegste fase moeten de eerste duinen al zijn gevormd, maar deze werden door 

de snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca. 7000 v.Chr.) weer afgebroken.11 

Aan het begin van het Subboreaal (ca. 4000 v.Chr.) bereikte de zee zijn maximale 

uitbreiding en kon de kust zich in westelijke richting uitbouwen. Ter plaatse van het 

plangebied is sprake van een complex van strandwallen bedekt met, of bestaande 

uit duinen (de zogenaamde Oude Duinen) met tussen de strandwallen laaggelegen 

strandvlakten.12 Deze oudste strandwallen dateren vanaf ca. 3500 v. Chr.13 Vanaf 

2000 v.Chr. vond in het gebied geen sedimentatie vanuit zee plaats. In deze periode 

vormde zich veen in de lagere delen van het gebied (de strandvlakten) totdat aan het 

einde van de jaartelling ook delen van de strandwallen zelf overdekt raakten. In het 

eerste millennium v.Chr. kreeg de zee weer toegang tot dit gebied door verschillende 

stormvloeden. Hierdoor werd een gedeelte van het uitgestrekte veengebied achter 

de strandwallen weer weggeslagen. De ontwatering van het veengebied verbeterde 

hierdoor en leidde op zijn beurt tot een toenemende mariene invloed, waardoor 

op het veen een laag klei werd afgezet (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Walcheren). Zowel vanuit de mondingsgebieden van Rijn en Maasmonding vormden 

zich getijdenkreken die zich tot ver in het achterland ontwikkelden tot in ieder geval 

het gebied Leidschendam-Rietvinklaan ten zuiden van het onderzoeksgebied.14 Ook 

ten noorden van het onderzoeksgebied is een getijdekreek aangetroffen.15 Het is 

onduidelijk of dergelijke kreken ook aanwezig waren in het onderzoeksgebied. 

Tot aan de vroege middeleeuwen verandert er weinig aan het landschap. Het 

getijdekrekenstelsel verlandt en onder invloed van de hoge grondwaterstand 

9  Zowel het landschappelijk als het archeologisch kader zijn tijdens het bureauonderzoek 
(Jongste 2016) reeds uitvoerig in kaart gebracht. Voor de volledigheid is deze tekst hier 
grotendeels overgenomen.

10  Rietkerk 20007, Jansen 2014.
11  Berendsen 2004.
12  Berendsen 2004.
13  Pruissens en de Gans 1988.
14  Jansen 2014, Kort & Raczynski-Henk, 2008
15  Jansen 2014.

4
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vormt zich veen met name ten oosten van het onderzoeksgebied, waardoor ook de 

lagere delen van het strandwallencomplex met veen overdekt raakt. Gedurende de 

middeleeuwen ontstaat onder invloed van de zee langs de kust Jonge Duinen en 

wordt het veengebied vanuit de mondingsgebieden van Rijn en Maas ontwaterd. 

Door bedijking en inpoldering wordt het oostelijk gelegen veenkussen nog eens extra 

ontwaterd.

4.2 Archeologisch en historisch kader

Volgens de archeologische verwachtingskaart geldt er een hoge archeologische 

verwachting voor vindplaatsen vanaf het (midden-)neolithicum in deelgebied Noord 

B en omgeving (Figuur 4.2). Op het nabijgelegen terrein van kasteel Duivenvoorde 

zijn vuurstenen afslagen aangetroffen, daterend uit deze periode. Vindplaatsen zullen 

vooral verspreid over het plangebied Duivenvoordecorridor voor kunnen komen. 

Laatprehistorische en vroeghistorische nederzettingen zullen zich vooral bevonden 

hebben op de hoger gelegen duinenrij die tijdens het vooronderzoek door IDDS in 

deelgebied Noord B is aangetoond.16 De top hiervan is echter ernstig verstoord. 

Mogelijk zijn langs de flanken akkersporen en afvalpakketten te verwachten en het is 

niet uitgesloten dat sporen van bijzondere activiteiten op een dieper niveau worden 

aangetroffen. Op basis van de genese van het landschap en gelet op de waarnemingen 

en onderzoeken uit de directe omgeving moet rekening worden gehouden met de 

aanwezigheid van archeologische resten vanaf het midden van het neolithicum 

(vanaf ca. 3500 v. Chr.) tot heden. In de directe omgeving is sprake van huisplaatsen 

uit de Vlaardingenperiode (3500-2500 v. Chr.), huisplaatsen uit de ijzertijd (800-12 v. 

Chr.) en huisplaatsen uit de vroege en late middeleeuwen (450-1500) en nieuwe tijd 

(1500-1900).

16  Moerman 2016.
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Figuur 4.1 
Geomorfologische kaart (bron: Alterra).
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Figuur 4.2 
Uitsnede van de verwachtingskaart van de gemeente Leidschendam-Voorburg met in:  
- Roze: gebied met een hoge archeologische verwachting (vanaf het midden-neolithicum, specifiek op de hoge strandwallen/duinen);
- Geel: lage archeologische verwachting met lokaal een hoge verwachting;
- Groen: woonplek met hoge verwachting vanaf de middeleeuwen. Uit: Jongste 2016a, afbeelding 13.  
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Op grond van historische bronnen en vooral kaarten zijn binnen het plangebied tevens 

resten van laatmiddeleeuwse huis- en twee buitenplaatsen vanaf 1615 te verwachten. 

De buitenplaatsen (Oostbos en Noorthey) worden gedurende de 18e eeuw worden 

voorzien van (Renaissance) tuinen naar Franse stijl met vijverpartijen, koetshuis, 

paviljoens en speelhuizen. De historische kaarten wijzen uit dat in het noordwesten van 

deelgebied Noord B in ieder geval resten zijn te verwachten van buitenplaats Noorthey 

(Figuur 4.3). Het puttenplan is hier conform het PvE op gericht (Figuur 4.4).

4.3 Vooronderzoek

Het vooronderzoek van RAAP en IDDS hebben een verfijning van het landschappelijk 

beeld opgeleverd. In aanvulling op de verschillende geologische kaarten is een meer 

gedetailleerde reconstructie gemaakt van de strandwallen en duinenrijen in het 

plangebied (Figuur 4.5).

Laatprehistorische en vroeghistorische nederzettingen zullen zich vooral bevonden 

hebben op de hoger gelegen duinenrij die tijdens het vooronderzoek door IDDS 

in deelgebied Noord B is aangetoond.17 De top hiervan is echter ernstig verstoord. 

Mogelijk zijn langs de flanken akkersporen en afvalpakketten te verwachten en het is 

niet uitgesloten dat sporen van bijzondere activiteiten op een dieper niveau worden 

aangetroffen. Op basis van de genese van het landschap en gelet op de waarnemingen 

en onderzoeken uit de directe omgeving moet rekening worden gehouden met de 

17  Moerman 2016.

Figuur 4.3 
Uitsnede van de kadastrale minuutkaart 
uit 1811-1832 met historische buitenplaats 
Noorthey. Het hoofdgebouw met de lay out 
van de omliggende tuin strekt zich uit over 
deelgebieden Noord A (links) en Noord B 
(rechts) van plangebied Duivenvoordecorridor. 
Zie figuur 1.2 voor de ligging van de deelge-
bieden. Uit: jongste 2016a, afbeelding 6.
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aanwezigheid van archeologische resten vanaf het midden van het neolithicum (vanaf 

ca. 3500 v. Chr.) tot heden. 

Figuur 4.4 
Uitsnede van de kadastrale minuutkaart 
uit 1811-1832 met historische buitenplaats 
Noortheylaan. De begrenzing van deelgebied 
Noord B en het puttenplan van het proef-
sleuvenonderzoek uit het Programma van 
Eisen zijn in rood geprojecteerd. Uit: Jongste 
2016b, bijlage 5.
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Figuur 4.5 
Kaart met strandwallen en duinenrijen op 
basis van het vooronderzoek in deelgebied 
Noord B (Moerman 2016) en omgeving 
(Jansen 2014, Jansen en Van Eijk 2014). Uit: 
Moerman 2016, figuur 9.
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Resultaten

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

Het beeld van de bodemopbouw in de karterende proefsleuven van fase 1 sluit goed 

aan op dat van de boringen uit het vooronderzoek van IDDS in deelgebied Noord B.18 

Vooral de sleuven haaks op de duinenrij (put 1 en 2) tonen duidelijk de opbouw van de 

duinenrij met de overgang naar de laagte aan weerszijden. De stratigrafie is hierbij als 

volgt van beneden naar boven (Figuur 5.1):

•	 De	onderste	laag	bestaat	uit	lichtgrijs,	matig	fijn	tot	matig	grof	zand	met	kleine	

schelpenresten (S5040). Het zand is matig siltig. De top bevindt zich rond 1,7 m 

– NAP. De vooral in kijkgaten waargenomen laag is ca. 50 cm dik; de onderkant 

van de laag is echter niet bereikt tijdens het IVOp. In put 7 en 9 zijn (1-3 cm) dunne 

horizontale laagjes met kleine plantenresten gevonden. Vermoedelijk gaat het om 

een bezinksel van waterplanten, gevormd tijdens korte, tijdelijke overstromingen 

(zie Figuur 5.5). Uitgaande van de diepte, de verwachte strandwal en de resultaten 

van het booronderzoek gaat het om strandafzettingen. Ze zijn in dat geval te 

rekenen tot het Zandvoort Laagpakket.

•	 Het	strandzand	gaat	naar	boven	toe	geleidelijk	over	in	licht	grijs,	matig	fijn	en	

matig siltig zand (S5030). De top van het zand is vooral in het midden van put 

1 en 2 al op 30 cm diepte – Mv (ca. 0,5-0,7 m – NAP) waargenomen. Naar het 

westen en oosten toe zakt de top van het zand tot wel 1,5-2,0 m – NAP. De 

dikte van de zandlaag varieert sterk van 0,5 tot ca. 1,0 m. Uitgaande van de 

diepte, het geprononceerde reliëf en het booronderzoek van IDDS gaat het om 

duinafzettingen die te rekenen zijn tot het Laagpakket van Schoorl. Figuur 5.2 

toont het reliëf van de bovenkant van het duinzand binnen de proefsleuven (vlak 

2). Ook in de duintop zelf is een microreliëf waar te nemen: in het midden is in put 

1 en 2 een smalle en ondiepe depressie waargenomen onder de bouwvoor Figuur 

5.3. De top van het duinzand is in de lage delen, zoals in put 3, humeus tot matig 

venig en gaat naar boven toe over in veen. Lokaal zoals in het westen van put 1 

blijkt de overgang van zand naar het afdekkende veen erosief. Vermoedelijk is het 

zand hier voorafgaand aan de veenvorming aangetast door wind- of watererosie 

(echter zonder kleiafzettingen, zoals in een meermilieu). Op de overgang van 

de flank naar de duintop is de bovenlaag (5-15 cm dikte) tussen ca. 0,75 en 1,75 

m – NAP humeus en vlekkering met her en der veenbrokjes (Figuur 5.5). Deze 

humeuze top is gevormd door een combinatie van inspoeling van organische stof 

uit het afdekkende veen enerzijds en bioturbatie (door o.a. riet- en boomwortels) 

anderzijds. Op de hoge delen van de duinenrij is de duintop afgetopt en in de 

afdekkende bouwvoor opgenomen: hier is sprake van een zogenoemd AC-profiel 

(Figuur 5.4). Binnen het duinzand zijn geen oude bodemhorizonten waargenomen, 

die wijzen op een gunstige droge fase voor bewoning binnen in het prehistorische 

landschap van de duinenrij.

•	 Het	duinzand	is	zoals	voornoemd	afgedekt	door	pakket	veen	(S5020	tot	en	met	

S5025). Het zwart tot donkerbruin mineraalarm veen begint in de laagtes aan 

weerszijden van de duinenrij al op 30 cm diepte – Mv (ca. 0,5-0,7 m – NAP) en 

reikt daar to ca. 2,0 m – NAP. Op de duintop ontbreekt het veen. De dikte van 

het veenpakket varieert van enkele centimeters tot ca. 1,5 m NAP. De maximaal 

18  Moerman 2016.
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Figuur 5.1 
Noordprofiel van put 2 met lithologie en inter-
pretatie, voor ligging zie Figuur 3.1. 
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Figuur 5.3 
Reliëf duintop in noordprofiel van put 1, 
vanuit westen. De foto toont het duikende 
duinzand op de voor- en achtergrond met 
een delletje in het midden. Deze laagtes zijn 
opgevuld met veen.

Figuur 5.4 
Verstoorde duintop ter hoogte hoge cen-
trale deel van put 1 (noordprofiel, vanuit het 
westen).

0 30 m  NAP0,30 m ‐NAP

bouwvoor

veen

duintop , humeus met bioturbatie

duinzandmet lagen organische restenlduinzandmet lagen organische resten

Figuur 5.5 
Duinzand met humeuze, gebioturbeerde top 
in het midden van put 7 (oostprofiel).  
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30 cm dikke zwarte toplaag van het veen is sterk veraard. De rest van het veen 

bevat resten van hout, wortels en vooral riet. Het veenpakket is te rekenen tot het 

Hollandveen Laagpakket.

•	 De	zand-	en	veenpakketten	van	het	oude	duinlandschap	en	de	flankerende	

laagte is afgedekt door een pakket (sub)recente ophogingen. Vooral ter hoogte 

van de afgetopte hoge delen van de duinenrij bestaat dit pakket uit de recente 

bouwvoor: een verrommelde, zandige veenlaag (S5000). Ter hoogte van de wat 

dieper gelegen afzettingen op de duinflanken is tussen de bouwvoor en het veen 

nog een subrecente ophogingslaag te onderscheiden (S5005). Het gaat om een 

verrommelde siltige en humeuze zandlaag die de laatste restanten van (van de net 

nog boven het veen uitstekende) duintop afdekt en camoufleert. Het lijkt hier dan 

ook om een egalisatielaag te gaan.

5.2 Sporen en structuren uit de Nieuwe tijd

Putten 1, 2 en 5 t/m 9
Deze putten waren vooral gericht op het lokaliseren van archeologische vindplaatsen 

op de duinenrij: in de vorm van sporen in de duintop/flank en in de vorm van 

vondstlagen van afvaldumps in de flankerende veenlagen. Noch de duintop, noch 

het veen heeft uiteindelijk archeologische indicatoren opgeleverd. Ook indirecte 

aanwijzingen zoals een oude podzolbodem of vegetatiehorizonten (gevormd in een 

gunstig prehistorisch bewoonbaar duinlandschap) ontbreken. 

Vermoedelijk is de afwezigheid van archeologische resten op de nog meest intacte 

duinflanken (overgang van top naar laagte) deels te wijten aan oude water- en 

winderosie en latere bioturbatie. In het geval van (vooral wind)erosie is het niet uit te 

sluiten dat toch nog vondsten van een vindplaats in het duinzand bewaard kunnen 

zijn. Ofschoon een dergelijke vindplaats (zonder duidelijk herkenbaar vegetatieniveau 

of vondstlaag) lastig te lokaliseren is, valt in het onderhavige IVOp echter op dat zelfs 

geen enkele prehistorische vondst is aangetroffen. Op de hogere delen van de duinenrij 

is een duidelijke reden voor de afwezigheid van archeologische resten en indicatoren: 

hier is de oude duintop sterk afgetopt en in de bouwvoor opgenomen. Vermoedelijk 

heeft de grootste verstoring plaats gevonden bij de bouw en sloop van de voormalige 

kassen op dit terrein en bij agrarisch gebruik in de (sub)recente periode voorafgaand 

aan de tuinbouw.

Tijdens het IVOp is 955 m2 van de duintop onderzocht, ca. 3,8 % van het totale 

deelgebied Noord B. In het westen blijkt de top relatief laag te liggen rond 2,0 m 

– NAP. Indien men zich concentreert op de zone met de hoogste verwachting, de 

duinenrij in het oosten van het deelgebied met de flanken aan weerszijden (ongeveer 

de helft van het deelgebied ofwel ca. 1,25 ha), dan dekken de putten 1, 2,5 t/m 9 

(samen 807 m2) ca. 6,5 % van dit gebied. Uitgaande van deze laatste dekking lijken de 

karterende proefsleuven van fase 1 voldoende representatief te zijn.

Putten 3 en 4 

Algemeen
Op grond van historische kaarten, met name de kadastrale minuutkaart uit 1811-1832, 

was de verwachting vooraf dat proefsleuven 3 en 4 tastbare resten van structuren 

van de buitenplaats Noorthey aan zouden snijden. Dit is niet alleen het geval; de 

aangetroffen resten blijken zelfs goed overeen te komen met de contouren van de 

afgebeelde structuren. 
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Put 3
In put 3 zijn onder de bouwvoor, in de top van het veen op 40 cm – Mv, resten van een 

ca. 30 cm brede muurfundering (S1 en S3) (Figuur 5.6). Het muurwerk dat tot de tuin 

van de buitenplaats behoort, is over een lengte van 13 m aangesneden: noordoost-

zuidwest gericht, conform de verkaveling uit de nieuwe en moderne tijd. De bovenkant 

bevindt zich op ca. 0,50 m – NAP. De onderste 11 baksteenlagen van de muur (46 cm 

hoog) zijn bewaard met twee versnijdingen onderin, waardoor de fundering onderin 

breder is (Figuur 5.7). De bakstenen zijn gemiddeld van het formaat 18,5 x 8,5 x 3,5 

cm en zijn bedekt met wit tot lichtgrijze kalkmortel. De muur is geplaatst in een met 

klei opgevulde greppel (S2 en S7), die is uitgegraven in de top van het veen (Figuur 

5.6). Aan de westzijde is op twee plaatsen een smalle muur (S3 en S10) haaks op de 

voornoemde muur (koud) geplaatst (Figuur 5.6 en Figuur 5.8). Zoals de historische 

kaart al deed vermoeden, heeft hier een klein bouwwerk gestaan: uitgaande van het 

muurwerk zal het niet veel meer dan een simpel bijgebouw in de tuin zijn geweest.

In de noordelijke helft zijn verder 1-2 m lange kuilen gevonden met een eveneens 

kleiige opvulling. De greppel van het voornoemde muurwerk is deels door deze rij 

kuilen gegraven. Enkele kuilen zijn gecoupeerd en blijken 50 cm diep te reiken. 

Bij de putaanleg en het couperen van de sporen zijn vondsten aangetroffen, vooral 

aardewerk (zie paragraaf 5.3 en bijlage III). Het meeste materiaal is afkomstig uit een 

kuil die tegen het muurwerk van S3 aanligt. Het aardewerk, porselein en industrieel 

wit, dateert uit de periode 1850 tot 1950. De oudste vondsten, enkele scherven rood 

aardewerk (1300-1600) en protosteengoed (1275-1325) zijn afkomstig uit de rij kuilen 

onder de fundering(sgreppel) van het muurwerk. Het zijn mogelijk de resten van een 

laatmiddeleeuwse bewoning voorafgaand aan de buitenplaats.

Put 4
In het puttenplan van het PvE is put 4 haaks geprojecteerd op een rechthoekige 

structuur (Figuur 4.4). Vooraf werd gedacht dat de structuur uit een gebouw zou 

bestaan. De put blijkt in het noorden echter een bijna 8 m brede sloot of vijver (S11) te 

doorsnijden die in de lay out van de historische tuin van de buitenplaats past (Figuur 

5.9). De waterpartij is beschoeid met planken. De planken zijn op hun beurt verankerd 

met vertikaal geplaatste palen (S12).Eén van de palen is uitgegraven en blijkt 

aangepunt en 86 cm lang. De sloot is gecoupeerd en blijkt 120 cm diep. 

In het zuiden van de put is een ca. 2 m brede greppel (S15) gevonden die heeft 

afgewaterd op de waterpartij (S11). De greppel is eveneens gecoupeerd en blijkt 46 cm 

diep.

Bij de putaanleg en het couperen van de sporen zijn vondsten aangetroffen, vooral 

aardewerk (zie paragraaf 5.3 en bijlage III). Het meeste materiaal is afkomstig uit de 

waterpartij (S11) en dateert grofweg uit de periode 1700 tot 1900. Een bolle fles van 

groen glas plaatst de slootvulling vooral in de eerste helft van deze periode: 1725-1825. 

Een fles steengoed (Westerwald) daarentegen wijst juist op de tweede helft (1800 tot 

1900).
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Figuur 5.6 
Sporenkaart put 3. Links is de lig-
ging van put 3 (rood, bovenin) 
op de kadastrale minuutkaart 
uit 1811-1832 geprojecteerd. 
Uit: Jongste 2016b, uitsnede van 
bijlage 5).

Figuur 5.7 
Aanzicht muurwerk (S3) van een bijgebouw 
in tuin van buitenplaats Noortheylaan, vanuit 
zuidoosten. 



32 Bosrand-noortheylaan

Figuur 5.8 
Dwarsmuur (S10), koud tegen muurwerk (S3) 
van gebouwtje buitenplaats Noortheylaan.
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Figuur 5.9 
Sporenkaart put 4 met sloot of vijver van 
buitenplaats Noortheylaan. Rechts is de lig-
ging van put 4 (rood, links onderin) op de 
kadastrale minuutkaart uit 1811-1832 gepro-
jecteerd. Uit: Jongste 2016b, uitsnede van 
bijlage 5).
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5.3 Vondsten uit de Nieuwe tijd

Algemeen
Tijdens het onderzoek zijn in totaal 42 vondsten met een totaalgewicht van 4.907 g. 

aangetroffen en gedocumenteerd (Tabel 5.1) De vondsten zijn alle afkomstig uit de 

laatmiddeleeuwse en vooral nieuwetijdse sporen in putten 3 en 4 (Tabel 5.2) 

categorie aantal g

gedraaid aardewerk 34 2497,5

baksteen 3 1691,7

kleipijp 3 5,3

lood 1 68,9

glas 1 643,8

     

totaal 42 4907,2

vondstnr put vlak spoor spoortype vulling categorie N g opmerking

1 3 1 4 kuil 1 kleipijp 1 1,8  

1 3 1 4 kuil 1 aardewerk 9 182,7  

2 3 1 3 muur 1 baksteen 1 1308,1 monster baksteen met mortel

3 3 1 7 greppel 1 aardewerk 2 19,2 funderingsgreppel

3 3 1 7 greppel 1 kleipijp 2 3,5 funderingsgreppel

4 3 2 5 kuil 1 aardewerk 4 34,8 kuilen  onder funderingsgreppel  

5 3 2 6 laag 1 baksteen 1 304,5 onder muurfundering

6 4 1 11 waterpartij 1 aardewerk 6 367,5  

8 4 1 11 waterpartij 2 aardewerk 2 489,3  

9 4 1 11 waterpartij 3 aardewerk 9 1357,3  

10 4 1 11 waterpartij 4 aardewerk 1 40,1  

10 4 1 11 waterpartij 4 baksteen 1 79,1  

10 4 1 11 waterpartij 4 lood 1 68,9  

10 4 1 11 waterpartij 4 glas 1 643,8  

11 4 1 15 waterpartij 1 aardewerk 1 6,6  

                   

totaal             42 4907,2  

Aardewerk19

Aardewerk is het best vertegenwoordigd met 34 stuks. Het aardewerk uit put 3 en 4 

(resten van buitenplaats Noorthey) bestaat uit verschillend bakselsoorten en kent een 

grote tijdspanne van gebruik: vanaf de late middeleeuwen (ca. 1275-1300) tot in nieuwe 

tijd C (ca. 1850-1950) (zie de uitgebreide determinatie in Bijlage II).

Rood aardewerk komt het meeste voor in de verschillende sporen van put 3 en 4. Het 

aardewerk dateert over het algemeen uit de periode van 1600 tot 1900. De meest 

complete vormen zijn afkomstig van bloempotten met doorboorde bodem en een 

kraagrand (Figuur 5.10). De oudste scherf rood aardewerk komt uit één de sporen 

van kuilenrij S5 die zich onder de funderingsgreppel van het muurwerk (S1) in put 3 

bevinden. Het gaat om een scherf met loodglazuur aan de binnenzijde; deze dateert 

uit 1300 tot 1600. In deze kuilenrij is ook de enige scherf protosteengoed uit 1275 tot 

1325 gevonden. Een veel latere opvolger van dit aardewerk, de bovenste helft van een 

cilindrische fles steengoed (Westerwald), is afkomstig uit de waterpartij (S11) in put 4 

en dateert uit 1600 tot 1900.

Van het jongere aardewerk is ook het polychroom versierde porselein en industrieel 

wit (met loodglazuur) goed vertegenwoordigd (Figuur 5.11). Het aardewerk is vooral 

afkomstig uit een kuil (S4) tegen het muurwerk van S3 in put 3.

19  Het aardewerk is gedetermineerd door aardewerkspecialist drs. A. van de Venne (Kerament).

Tabel 5.1 
Overzicht van de verschillende categorieën 
vondsten.

Tabel 5.2 
Overzicht van de verschillende vondsten van 
buitenplaats Noorthey met informatie over 
context, aantal en gewicht.
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Figuur 5.10 
Fragmenten van bloempotten uit de water-
partij (S11) in put 4 (v.9).

Figuur 5.11 
Wit industrieel aardewerk en polychroom 
versierd porselein uit een kuil (S4) in put 3.

Figuur 5.12
Een bolle fles van groen glas uit de waterpartij 
(S11) in put 4.
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Behalve vaatwerk is het aardewerk ook vertegenwoordigd door pijpaarde: drie 

steelfragmenten van een pijp uit de periode 1700-1900. Ze zijn afkomstig uit 

voornoemde kuil S4, de funderingsgreppel (S7) van het muurwerk (S3) in put 3. 

Glas 
Het glas is slechts door één object vertegenwoordigd: een vrijwel complete bolle fles 

met concave bodem van groen glas. De fles is afkomstig uit de sloot (S11) in put 4 en 

dateert uit 1725 tot 1825 (Figuur 5.12).

Metaal
Te midden van de vondsten bevindt zich ook een metaalobject: een flesdop van lood.
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Conclusie

6.1 Synthese

Uit het onderzoek blijkt dat de bodemopbouw in de oostelijke helft van deelgebied 

Noord B uit een pakket strandafzettingen met duinafzettingen daar bovenop bestaat. 

Conform het beeld van het vooronderzoek vormen de duinafzettingen een hier 

lang gerekte duinenrij, die het deelgebied in de lengterichting (van noordoost naar 

zuidwest) doorkruist. De oorspronkelijke hoge delen van de duinenrij blijken afgetopt 

en in de afdekkende bouwvoor opgenomen. Vermoedelijk heeft de grootste verstoring 

plaats gevonden bij de bouw en sloop van de voormalige kassen op dit terrein en bij 

agrarisch gebruik in de (sub)recente periode voorafgaand aan de tuinbouw. Hier zijn 

dan ook geen archeologische indicatoren van verwachten vindplaatsen vanaf het 

neolithicum aangetroffen. 

Op de flanken van de duinenrij is op de overgang van duintop naar de aangrenzende 

laagte aan weerszijden nog wel een deels intacte duintop aangetroffen. Deze siltige 

zandtop blijkt onder invloed van het afdekkende veen (inspoeling van organische 

stof en bioturbatie) humeus te zijn met her en der veenbrokjes. In deze duintop zijn 

geen aanwijzingen voor een oude podzolbodem of vegetatiehorizonten gevonden 

die zouden kunnen wijzen op gunstige woonomstandigheden (droog en bewoonbaar 

duinlandschap) in de prehistorie. Ook archeologische indicatoren ontbreken in het 

geheel. Mogelijk is de afwezige van archeologische resten en niveaus deels te wijten 

aan natuurlijke processen zoals water- en winderosie. Er zijn echter geen aanwijzingen 

gevonden voor een (grootschalige) overstroming met sterk stromend water in de vorm 

van kleiafzettingen.

Tegen de flanken van de duinenrij en in de omringende laagte is een pakket veen 

afgezet. Binnen dit pakket zijn evenmin archeologische resten of niveaus aangetroffen. 

Vermoedelijk was dit landschap te nat voor bewoning. Wel zijn bovenin de top van het 

pakket archeologische resten uit de Nieuwe tijd gevonden: de verwachte resten van 

buitenplaats Noorthey.

 Deze vindplaats uit de Nieuwe tijd omvat uit de oostelijke strook van de tuin van de 

buitenplaats. De resten bestaan hoofdzakelijk uit het muurwerk van een bijgebouw in 

het noorden en een waterpartij met greppel in het zuiden. De resten blijken over een te 

komen met afgebeelde structuren op de historische kaart van 1811-1832. De structuren 

zijn diep en goed bewaard in de top van het natte veenpakket. In de 120 cm diepe 

waterpartij is zelfs de beschoeiing van planken en palen nog bewaard. Vondsten die bij 

de aanleg van de put en het couperen zijn aangetroffen, leveren een datering van de 

structuren op. Vondsten uit een kuil die tegen het muurwerk van het bijgebouw aan 

ligt, dateert grofweg uit 1850 tot 1950. De oudste vondsten in deze zone zijn afkomstig 

uit een rij kuilen onder de fundering(sgreppel) van het bijgebouw. Ze dateren uit 

1 275-1325 en 1300-1600. Het zijn mogelijk de resten van een laatmiddeleeuwse 

bewoning voorafgaand aan de buitenplaats. De aangrenzende waterpartij aan de 

zuidzijde dateert grofweg uit 1700-1900.

6.2 Waardering

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van richtlijnen van de 

Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0. Daarbij wordt aan 

de hand van verschillende parameters een waardeoordeel gegeven of vindplaatsen 

6
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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 1 tot 3 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. 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 er een aanbeveling gedaan worden over de vindplaats 

(buitenplaats Noorthey) in deelgebied Noord B Tabel 6.1.

Waarden Criteria Score

    Hoog (3) Matig (2) Laag (1)

Beleving Schoonheid nvt

  Herinnering 2

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

  Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

  Informatiewaarde 2

  Ensemblewaarde 3

  Representativiteit 3

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. Het 

criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet van toepassing op 

deze vindplaats aangezien de gebouwen van de buitenplaats zijn gesloopt; er zijn geen 

bovengrondse resten meer zichtbaar. 

Er is overigens wel sprake van een herinnering die verbonden is aan het verleden. 

Gezien de vele historische bronnen en historische gebeurtenissen die er plaats hebben 

gevonden, is er nog een sterke verbondenheid met de resten van de buitenplaats 

(score 2). 

De vindplaats blijkt slechts gedeeltelijk op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal 

daarom ook moeten blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact zijn en in 

situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid (sporen) en conservering (vondsten).

De gecoupeerde resten van de buitenplaats, bestaande uit de deels bloot gelegde 

tuinmuur met aanbouw en een waterpartij, geven aan dat de vindplaats goed bewaard 

is onder de bouwvoor (gaafheid, score 3). Dit geldt ook voor de anorganische vondsten 

in de sporen. Gezien de ligging in de natte veenondergrond, zullen ook anorganische 

resten naar verwachting goed bewaard zijn (conservering, score 3). 

Gezien de totaalscore tot nu toe op fysieke kwaliteit (6), is de vindplaats op zich al 

behoudenswaardig. Voor de volledigheid wordt de vindplaats nu aanvullend kort op de 

inhoudelijke kwaliteit gewaardeerd.

Tabel 6.1 
Waardering van de vindplaats: resten van 
buitenplaats Noorthey.
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Inhoudelijke kwaliteit
Deze waardering wordt op basis van de volgende criteria bepaald;

- zeldzaamheid

- informatiewaarde

- ensemblewaarde

- representativiteit

In deze volgorde zal de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats besproken worden.

Zeldzaamheid
Zeldzaamheid is de mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is 

geworden) voor een periode of in een gebied. 

Binnen het plangebied is in de nabijheid nog een vergelijkbare vindplaats aanwezig: 

buitenplaats Oostbos. Op regionaal niveau zijn buitenplaatsen echter zeldzamer. De 

vindplaats scoort dan ook toch gemiddeld (score 2). 

Informatiewaarde
Met informatiewaarde wordt de betekenis van een vindplaats als bron van kennis over 

het verleden bedoeld.

Als onderdeel van de buitenplaats Noorthey vormt de vindplaats een belangrijke 

kennisbron. De aangesneden resten hebben ook informatiewaarde. Ze behoren 

namelijk tot de randzone van de tuin van de buitenplaats. Vooral de sloot met 

goed bewaard houtwerk, zoals de reeds aangetroffen beschoeiing, kan nog meer 

constructiehout (bijvoorbeeld steigers en boten) en ander organisch materiaal 

(bijvoorbeeld visfuiken) bevatten. Bovendien zal de natte opvulling naar verwachting 

botanische resten bevatten die informatie kunnen verschaffen over het toenmalige 

landschap. Een kanttekening hierbij is wel dat de aangetroffen resten op grote afstand 

van het hoofdgebouw van de buitenplaats liggen. De aangetroffen sporen zullen 

dan ook weinig informatie over de bewoners zelf van het hoofdgebouw opleveren. 

Bovendien lijkt vooral de jonge fase van de buitenplaats vertegenwoordigd. De 

vindplaats scoort dan ook 2 op informatiewaarde.

Ensemblewaarde
De ensemblewaarde van een vindplaats is gekoppeld aan de mate van het voorkomen 

van een archeologische en landschappelijke context. De vindplaats scoort hier hoog: de 

aangetroffen resten zijn onlosmakelijk verbonden met de buitenplaats Noorthey (score 

3). Ze vormen letterlijk een ensemble. Ook in landschappelijke context is de vindplaats 

belangrijk. De vindplaats maakt namelijk deel uit van een historisch landschap van 

huizen, hoeven en buitenplaatsen die in de omgeving sinds de 17e eeuw zijn gebouwd.

Representativiteit
Met representativiteit wordt de mate bepaald waarin een bepaald type vindplaats 

karakteristiek is voor een periode dan wel een gebied. 

Ook hier scoort de vindplaats hoog (score 3). De buitenplaats is karakteristiek voor de 

regio waarin vanaf de 17e eeuw buitenplaatsen zijn ingericht. 

In totaal scoort de vindplaats ook op inhoudelijke kenmerken hoog met in totaal 10 

punten.

Conclusie
We kunnen concluderen dat de vindplaats van buitenplaats Noorthey hoog scoort. 

De vindplaats is daarom te bestempelen is als ‘behoudenswaardig’. Archol adviseert 
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dan ook de vindplaats Noorthey in het noordwesten van Deelgebied Noord B in situ te 

behouden bij het ontwerpen van de inrichtingsplannen. Uitgaande van de aangetroffen 

resten en de historische kaart uit 1811-1832 gaat het om een strook van 110 x 35 m, 

bestaande uit de oostelijke randzone van de tuin van de binnenplaats met structuren 

zoals bijgebouwen en waterpartijen daarbinnen (Figuur 6.1). In de rest van deelgebied 

Noord B sprake is van een deels verstoorde bodemtop (hoge delen duintop) en een 

deels intacte bodemtop (flanken met overgang van duintop naar laagte), beide zonder 

archeologische indicatoren. Dit gebied bevat geen archeologische resten. Archol ziet 

hier dan ook geen aanleiding om aanvullend onderzoek uit te laten voeren in de vorm 

extra karterende (fase 2) en waarderende proefsleuven (fase 3).

6.3 Beantwoording onderzoeksvragen

De vraagstellingen en bijbehorende onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen 

worden nu per thema (in een samenhangende tekst in plaats van beantwoording per 

vraag) behandeld.

Bodemkunde
Uit het onderzoek blijkt dat de bodemopbouw in de oostelijke helft van deelgebied 

Noord B uit een pakket strandafzettingen met duinafzettingen daarbovenop bestaat. 

De top van de strandafzettingen bevindt zich rond 1,7 m – NAP (ca. 1,5 m –Mv). De 

top van het afdekkende duinzand is vooral in het hoge middendeel van de duinenrij 

(put 1 en 2 met uitzondering van de uiteinden) al op 30 cm diepte – Mv waargenomen 

(ca. 0,5-0,7 m – NAP). Naar het westen en oosten toe zakt de top van het zand tot wel 

1,5-2,0 m – NAP (ca. 1,8 m – Mv). De dikte van de zandlaag varieert sterk van 0,5 tot 

ca. 1,0 m. Conform het beeld van het vooronderzoek vormen deze afzettingen een lang 

gerekte, noordoost-zuidwest gerichte strook. Tegen de flank van de duinenrij en in de 

flankerende laagte is een dik pakket veen afgezet. Het veenpakket en de hoge delen 

van de duintop zijn afgedekt door antropogene lagen: een subrecente egalisatielaag en 

de recente bouwvoor daar bovenop.

De duintop is op de hoge delen van de duinenrij afgetopt en in de bouwvoor 

opgenomen. Op de flank is de oude duintop nog wel deels intact bewaard, al zijn er 

geen aanwijzingen gevonden voor een oude podzolbodem of vegetatiehorizonten. 

De siltige duintop is hier humeus met veenbrokjes als gevolg van inwerking van het 

afdekkende veen. Ofschoon er geen aanwijzingen voor (grootschalige) natuurlijke 

verstoring zijn gevonden, kan de voornoemde duintop op de flanken deels verstoord 

zijn door natuurlijke processen zoals wind- en watererosie (zonder sterk stromend 

water). In ieder geval zijn ook op de flanken geen archeologische indicatoren of niveaus 

aangetroffen.

Het beeld van de bodemopbouw komt in grote lijnen overeen me die van het 

vooronderzoek van IDDS uit 2016, al dient de verwachting voor de flanken naar 

beneden bijgesteld te worden, gezien het geheel ontbreken van aanwijzingen voor 

archeologische bewoning vanaf de prehistorie op de flanken van de duinenrij.

Vindplaats
De verwachte vindplaatsen uit de prehistorie op de top en vooral de flanken van de 

duinenrij zijn zoals voornoemd niet aangetroffen. Bovenin het veenpakket dat in 

de laagte ten westen van de duinenrij is afgezet is wel een vindplaats aangetroffen. 

Het gaat om resten van buitenplaats Noorthey die vooraf verwacht werden op 

grond van historisch kaarmateriaal (1811-1832). De resten zijn direct onder de 

bouwvoor aangetroffen vanaf ca. 0,50 m – NAP (35-40 cm – Mv). Ze bestaan uit 
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muurwerk van een bijgebouw (uit ca. 1850-1950) en waterpartij (uit ca. 1700-1900) 

met aansluitende greppel. Het muurwerk is deels dwars door een rij oudere kuilen 

gegraven met vondsten uit grofweg 1275-1600. De sporen vertegenwoordigen 

mogelijk een laatmiddeleeuwse bewoningsfase die vooraf ging aan de inrichting van 

de buitenplaats. Deze structuren van de buitenplaats zijn diep en goed bewaard. 

De waterpartij reikt tot 120 cm diepte en bevat zelfs nog goed bewaard organisch 

materiaal in de vorm van een houten beschoeiing.

De aangetroffen resten maken deel uit van de oostelijke randzone (tuin) van de 

buitenplaats. Het beeld van de resten sluit goed aan op dat van het bureauonderzoek 

en de daarin geraadpleegde historische kaarten. Uitgaande van de aangetroffen resten 

en de historische kaart gaat het om een strook van 110 x 35 m in de noordwesthoek 

van deelgebied Noord B. De randzone heeft nog een vervolg in zuidelijke richting 

binnen het plangebied; op de historische kaart zijn echter geen structuren van (bij)

gebouwen of waterpartijen binnen deze zuidelijke zone aangegeven. Gezien de 

hoge gaafheid, goede conservering, relatief hoge informatie- en ensemblewaarde 

beschouwt Archol de vindplaats als behoudenswaardig. Archol adviseert behoud in 

situ en beveelt aan de vindplaats te ontzien bij het op stellen de ontwerptekeningen 

voor de inrichting van het plan- en deelgebied. Gezien de relatief hoge ligging, op ca. 

35-40 cm – Mv verdient het de aanbeveling hier in het geheel geen ingrepen plaats 

te laten vinden. Bovendien dient er op toe te worden gezien dat de voornoemde 

gunstige conserveringsomstandigheden ook in de toekomst gewaarborgd worden. Zo 

dient voorkomen te worden dat in de nieuwbouwplannen het grondwaterpeil wordt 

verlaagd. 
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Bijlage I Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte (cm) 
t.o.v. vlak

datering opmerking

3 1 1 muur 46 Nieuwe tijd

3 1 2 kuil Nieuwe tijd parallel aan s1, puin 3 mortel 2

3 1 3 muur Nieuwe tijd 1 steens; 18,9x8,9x3,5. wit grijze kalkmortel met HK1

3 1 4 muurinsteek 14 Nieuwe tijd

3 1 5 kuil 50 Nieuwe tijd

3 1 6 laag 12 Nieuwe tijd

3 1 7 ophogingslaag 14 Nieuwe tijd

3 1 8 houten paal Nieuwe tijd

3 1 9 houten paal Nieuwe tijd

3 1 10 muur Nieuwe tijd 1 steens

3 2 8 houten paal Nieuwe tijd waarschijnlijk vergraven door s5

3 2 9 houten paal Nieuwe tijd waarschijnlijk vergraven door s5

4 1 11 sloot 120 Nieuwe tijd mogelijk vijver

4 1 12 houten paal 86 Nieuwe tijd

4 1 13 houten paal Nieuwe tijd

4 1 14 houten paal Nieuwe tijd

4 1 15 greppel 46 Nieuwe tijd

4 1 16 houten paal Nieuwe tijd

4 1 17 kuil 68 Nieuwe tijd

7 2 18 sloot Nieuwe tijd

vondst-
nr

omschrijving aantal gewicht 
(g)

put vlak vak spoor vulling

1KPIJ Kermiek pijpen 1 1,8 3 1 4 1

1ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 9 182,7 3 1 4 1

2BKS Baksteen 1 1308,1 3 1 3 1

3ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 19,2 3 1 7 1

3KPIJ Kermiek pijpen 2 3,5 3 1 7 1

4ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 4 34,8 3 1 5 1

5BKS Baksteen 1 304,5 3 1 1 6 1

6ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 6 367,5 4 1 1 11 1

8ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 2 489,3 4 1 11 2

9ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 9 1357,3 4 1 11 3

10ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 40,1 4 1 11 4

10BKS Baksteen 1 79,1 4 1 11 4

10MPB Metaal lood 1 68,9 4 1 11 4

10GL Glas 1 643,8 4 1 11 4

11ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 6,6 4 1 4 15 1

Bijlage II Vondstenlijst
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vnr subnr put spoor vulling aard spoor categorie R W B A fragment DS
-baksel

baksel baksel-
soort

herkomst maak-
wijze

afwerking versiering merken kleur vorm 
algemeen

vorm type vorm details begin 
datering

eind 
datering

begin 
periode

eind 
periode

1 1 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 1 0 0 0 iw? IWIT? Europa mal zalfpot iw-zal- 1850 1950 NTC NTC

1 2 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 0 0 0 1 steel py PIJP Nederlanden mal pijp py- 1700 1900 NTB NTC

1 3 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 1 0 0 0 ep PORSE Europa mal veldspaatglazuur bruine bloemetjes (sjabloon?) schotel ep-bor- standring, verdiepte spiegel 1800 1950 NTB NTC

1 4 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 1 0 0 0 ep PORSE Europa mal veldspaatglazuur polychroom drukdecor: o.a. vogel schotel ep-bor- standring 1800 1950 NTB NTC

1 5 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 0 0 1 0 ep PORSE Europa mal veldspaatglazuur polychroom drukdecor: groen/ rood floraal schotel ep-bor- standring 1800 1950 NTB NTC

1 6 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 1 0 0 0 iw IWIT Europa mal loodglazuur schotel iw-bor- standring, rechte rand 1800 1950 NTB NTC

1 7 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 0 1 0 0 iw IWIT Europa mal loodglazuur polychroom beschilderd: boerenbont 
(blauw, groen, geel, rood)

iw- 1850 1950 NTC NTC

1 8 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 0 0 1 0 iw IWIT Maastricht mal loodglazuur beeldmerk SC: Polling 2006, 
98-99 (beeldmerk 550)

kom? iw-kom- standring 1900 1957 NTC NTC

1 9 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 1 0 0 0 iw IWIT Europa mal loodglazuur egaal turqoise deksel iw-dek-13 platte deksel met sluitrand 1850 1950 NTC NTC

1 10 3 4 1 kuil bij muur (S3) aardewerk 0 0 0 1 oor f FAI Nederlanden mal tinglazuur kom? f- horizontaal oor 1625 1800 NTA NTB

2 1 3 3 1 baksteen uit muur (S3) baksteen 0 0 0 1 fragment baksteen

3 1 3 7 1 funderingssleuf muur (S3) aardewerk 0 0 0 2 steel py PIJP Nederlanden mal pijp py- 1700 1900 NTB NTC

3 2 3 7 1 funderingssleuf muur (S3) aardewerk 0 1 0 0 r ROOD Nederlanden ged loodglazuur r- 1600 1900 NTA NTC

3 3 3 7 1 funderingssleuf muur (S3) aardewerk 0 1 0 0 r ROOD Nederlanden ged spaarzaam loodglazuur r- 1300 1900 LMEB NTA

4 1 3 5 1 kuil onder funderinssleuf 
(S7)

aardewerk 0 3 0 0 r ROOD Nederlanden ged loodglazuur (binnenzijde) r- 1300 1600 LMEB NTA

4 2 3 5 1 kuil onder funderinssleuf 
(S7)

aardewerk 1 0 0 0 s5 PROTO S5 Zuid-Limburg/ 
Langerwehe?

ged engobe kan s5-kan- rechte hals 1275 1325 LMEB LMEB

6 1 4 11 1 sloot aardewerk 2 3 0 0 r ROOD Nederlanden ged bloempot r-blo- kraagrand 1700 1900 NTB NTC

6 2 4 11 1 sloot aardewerk 0 1 0 0 indet. ROOD Nederlanden ged zoutglazuur? NTB NTC

8 1 4 11 2 sloot aardewerk 1 0 0 0 fr FAI Frankrijk ged tinglazuur zalfpot fr-zal-1 cilindrische zalfpot met 
uitgebogen rand

1700 1900 NTB NTC

8 2 4 11 2 sloot aardewerk 1 0 0 0 s2 STEEN S2 Westerwald ged engobe, zoutglazuur 
(buitenzijde)

fles s2-fle-4 cilindrische fles 1800 1900 NTB NTC

9 1 4 11 3 sloot aardewerk 3 0 4 0 r ROOD Nederlanden ged bloempot r-blo-4 standring, kraagrand (afge-
rond)

1700 1900 NTB NTC

10 1 4 11 4 sloot glas 1 0 0 0 groen gl-fle-25 of 
128?

bolle fles 1725 1825 NTB NTB

10 2 4 11 4 sloot aardewerk 1 0 0 0 r ROOD Nederlanden ged bloempot r-blo- kraagrand 1700 1900 NTB NTC

10 3 4 11 4 sloot lood 0 0 0 1 fragment flessendop ? ?

11 3 3 4 15 greppel aardewerk 0 1 0 0 r ROOD Nederlanden ged loodglazuur r- 1600 1900 NTA NTC

Bijlage III Determinatielijst vondsten uit vindplaats buitenplaats Noorthey
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