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Renus is een uitgave van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, Afd. 6 van de AWN. 
Redactie: P.J.M. de Baar. 
 
Gegevens uit Renus mogen worden overgenomen, mits met voldoende bronvermelding, en er 
een kopie van het artikel, waarin gegevens uit Renus werden verwerkt, aan de redactie wordt 
gestuurd. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Vondstmeldingen 
Als u iets gevonden heeft waarvan u denkt dat het van belang kan zijn, of als u weet dat 
anderen vondsten hebben gedaan, belt u dan a.u.b. met een van de volgende mensen: 
Dick van der Kooij, Welterdreef 93, 2253 LJ Voorschoten, tel. 071-5764072 
Leo den Hollander, Coornhertstraat 55, 2332 AP Leiden, tel. 071-5312172 
Suus Sprey, Burg. Visserpark 14, 2405 CR Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494986 
 
Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graafwerkzaamheden plaats 
(gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te redden: een kleine vondst kan het begin van iets 
belangrijks zijn! 
 
Meehelpen met opgravingen? 
Heeft u belangstelling om actief deel te nemen aan het veldwerk, dan kunt u bij 
bovengenoemde personen vernemen welke projecten in uitvoering zijn of binnenkort zullen 
komen en voor de precieze gegevens over plaats en tijd. Met nadruk wordt erop gewezen dat 
ervaring absoluut niet vereist is. 
 
Restaureren, tekenen en vondstverwerking 
Deze werkzaamheden vinden plaats in onze werkruimte, Archeologiehuis Zuid-Holland naast 
Archeon in Alphen aan den Rijn, elke maandagavond en dinsdag (behoudens als er een 
feestdag of lezing is). 
 
Opgave van nieuwe leden 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het Administratiekantoor AWN, Postbus 714, 3170 
AA Poortugaal, tel. 010-5017323, awn@vandinther.nl. Het basislidmaatschap kost € 50,-- per 
jaar. Leden ontvangen zesmaal per jaar het tijdschrift Westerheem. Nieuwe leden worden 
persoonlijk uitgenodigd voor een eerste kennismaking met de afdeling. 
 
Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, Archeonlaan 1A, 2408 ZB 
Alphen aan den Rijn 
awnrijnstreek@yahoo.com 
website http://www.awn-archeologie.nl/06/ 

mailto:awn@vandinther.nl
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
http://www.awn-archeologie.nl/06/
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Beste leden van de Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN, 
Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, 
 
Zoals uit de aanhef moge blijken, is afdeling 6, Rijnstreek, verleden tijd en opgevolgd door 
een aparte vereniging. Deze blijft overigens met duizend draden verbonden aan de landelijke 
AWN, hetgeen ook uit de subtitel wel blijkt. In het verleden is al dieper ingegaan op deze 
verandering; hier worde slechts kort herhaald dat er alleen verandering optreedt in de 
juridische status van de voormalige afdeling. Tegenwoordig wordt bij het verstrekken van 
subsidie door fondsen, gemeenten, provincie enz. steeds meer gehecht aan een goede 
verenigingsstructuur en de tussenkomst daarbij van het hoofdbestuur wordt als onnodig 
complicerend aangemerkt. Evenzo bij bezwaren tegen bestemmingsplannen of andere zaken 
die met de archeologie van doen hebben: als er ook maar het minste aan te merken is op een 
ingediende zienswijze of ander soort bezwaar of beroep, wordt dit niet-ontvankelijk verklaard. 
De omweg via het hoofdbestuur werkt dan ineens erg vertragend en tegenwoordig worden alle 
termijnen die de wet stelt aan juridische procedures zeer nauwkeurig in acht genomen. 
Kortom, een afzonderlijke vereniging kan veel alerter en zelfstandiger optreden, waartoe het 
hoofdbestuur ook de ruimte geeft. Verder blijft vrijwel alles bij het oude: de 
ledenadministratie en contributie-inning blijft door het hoofdbestuur (middels het 
administratiekantoor) verzorgd worden, de website blijft onderdeel van die van de 
hoofdvereniging, het bestuur blijft de Rijnstreek vertegenwoordigen in regiovergaderingen, 
Erfgoedhuisoverleggen, de Afgevaardigdendag en zo meer. De statuten van onze nieuwe 
vereniging staan op onze website, zodat iedereen ze daar na kan lezen. 
Het bestuur van Rijnstreek hoopt op een goede toekomst van onze vereniging! 
 
 
UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 
AWN-AFDELING RIJNSTREEK OP MAANDAG 21 MAART 2016 
Plaats: Archeologiehuis Alphen aan den Rijn (bij Archeon), aanvang 19.30 uur. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen 
4. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 25 februari en 17 mei 2015 (zie 

hieronder) 
5. Jaarverslagen (zie elders in deze Renus) 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 
7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2016 
8. Financiën (zie de stukken elders in deze Renus) en decharge van het bestuur 
9. Bestuurssamenstelling: Els Koeneman is reglementair aftredend. Zij heeft zich 

beschikbaar gesteld voor een tweede termijn van vier jaar. Voorgesteld wordt om haar 
te herbenoemen. Tegenkandidaten kunnen gesteld worden volgens art. 10.2 van de 
statuten tot uiterlijk zeven dagen voor 21 maart, schriftelijk ondersteund door 
tenminste tien leden. Deze kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schriftelijke 
verklaring van de kandidaat, waarin deze verklaart bereid te zijn in het bestuur zitting 
te nemen. 

10. Stand van zaken beleidsdoelen van het bestuur 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
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Na afloop zal een koffiepauze worden ingelast, waarna rond 20.30 uur de lezing van Joanneke 
Hees over de archeologische collecties van het Provinciaal Utrechts Genootschap zal volgen. 
Zie voor een korte introductie de website. 
 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van AWN-afdeling Rijnstreek, gehouden 
op 23 maart 2015 in het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn.  
 

1. De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Aanwezig zijn het bestuur: Dé Steures, 
voorzitter, Bert Zandbergen, secretaris, Els Koeneman, penningmeester, Piet de Baar, lid, 
Odile Hoogzaad, lid, en zeven leden. Henk Hegeman is aanwezig namens het hoofdbestuur. Er 
zijn afmeldingen ontvangen van Aleid Muller, Gabor Mooij en Jan Snatersen. 
 

2. Er worden door de vergadering geen nieuwe agendapunten toegevoegd. 
 

3. Mededelingen:  
-Tom Hazenberg is ernstig ziek en zijn voorziene lezing kan geen doorgang vinden, maar de 
voorzitter gebruikt zijn PowerPointPresentatie voor de lezing later deze avond. 
- Er wordt een exploitant/bestuurder gezocht voor de stichting Mooi Matilo. 
- Boudewijn Voormolen heeft gezegd dat we te zijner tijd een vrijgegeven vindplaats op 
voormalig vliegveld Valkenburg kunnen gaan opgraven. 
- Frits Kleinhuis heeft gemeld dat er door detectoramateurs Romeins aardewerk in de polders 
rond Zwammerdam en Zoeterwoude wordt gevonden; hij vraagt om booronderzoek aldaar, dat 
wij hebben toegezegd. 
- In de eerste week van mei is het booronderzoek in Bodegraven gepland. 
- Het digitaliseren van onze tekeningen gaat deze week beginnen. 
 

4. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2014 worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
 

5.  Jaarverslagen: de voorzitter resumeert de jaarverslagen. De vergadering heeft  geen 
aanmerkingen. De auteurs worden beloond met applaus. 
Opmerkingen naar aanleiding van de verslagen: 
-Het klimaatbeheer in onze werkruimte moet nog beter afgesteld worden.  
-Zorgelijk is het dalende aantal leden; de voorzitter verwacht weer een toename als de 
opgraving te Valkenburg begint.  
-De lezingen van 14 september (Claudia Vandepoel) en 12 oktober (Quentin Bourgeois) zijn 
ingepland. De data voor de twee andere lezingen zijn nog niet bekend.  
-VCA-certificaat: dit wordt steeds vaker geëist, maar het behalen en behouden ervan kost veel 
tijd en moeite, terwijl het maar zeer ten dele voor amateur-archeologen nuttig is. Getracht zal 
worden een cursus-light samen te stellen; het hoofdbestuur neemt het initiatief hierin. 
- De resten van het buiten Swanendrift in Alphen-De Hoorn zijn inmiddels gemarkeerd, zodat 
ze bij de aanleg van de verbindingsweg naar de nieuwe Maximabrug niet beschadigd raken. 
 

6. Helco Mulder doet verslag namens de kascontrolecommissie; aanvankelijke onduidelijkheden 
in de omschrijving werden verbeterd en steekproeven leverden geen onregelmatigheden op. 
  

7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2015: de voorzitter stelt dat het handig is om te 
werken met een vaste commissie van drie personen die onderling rouleren, twee jaar op, één 
jaar af. Ab van Grol treedt toe tot het driemanschap, dat verder bestaat uit Jan Snatersen en 
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Helco Mulder. 
 

8. Financiën: de penningmeester licht toe dat het totaalbedrag wel hetzelfde blijft, maar de 
verschillende posten anders zijn begroot. Voor de lay-out van de rapporten zijn extra uitgaven 
te verwachten. Daarom moet het opmaken in Indesign in eigen beheer komen. De vergadering 
heeft geen opmerkingen en verleent het bestuur décharge voor het in 2014 gevoerde beheer. 
 

9. Bestuurssamenstelling: de secretaris, Bert Zandbergen, heeft de wens te kennen gegeven om 
zijn taak neer te leggen en uit het bestuur te treden op de ALV. De voorzitter bedankt de 
secretaris voor de bewezen diensten in de afgelopen 7 jaar. Het bestuur heeft diverse personen 
gevraagd om zich kandidaat te stellen voor een bestuurslidmaatschap, maar is daar nog niet in 
geslaagd. De voorzitter doet een oproep aan alle leden die geïnteresseerd zijn in een 
bestuursfunctie om zich bij het bestuur te melden. Over de inhoud van de functie kan nader 
overlegd worden.  
De voorzitter vraagt de vergadering om er mee in te stemmen dat Pierre van Grinsven tot het 
bestuur toetreedt met als taak/aandachtsgebied redacteur van de Renus Reeks. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. 
 

10. Stand van zaken van de beleidsdoelen van het bestuur: er is frequent overleg met verschillende 
instanties. Actueel is het overleg over de wisseltentoonstellingen in het Archeologiehuis. Op 
de tweede zaterdag van mei tot en met september 2015 zijn er lezingen voor een groter 
publiek; er worden twee AWN’ers gezocht om dan eventueel door het publiek meegebracht 
materiaal te determineren. 
De publicatie over Alphen-De Hoorn wordt een grote klus. Op basis van de tekst van Leo den 
Hollander werken Suus Sprey en Dick van der Kooij aan het  rapport. 
 

11. Rondvraag 
Pierre van Grinsven zegt dat er in Voorschoten een opgraving op het vroegere terrein van de 
RABO-bank is gepland. Of de AWN gevraagd wordt hierbij te assisteren, is nog niet bekend. 
De voorziene verdere verdieping van het bouwterrein moet wel door de AWN begeleid 
worden; de data zijn nog niet bekend. Pierre van Grinsven coördineert de inzet van de AWN-
vrijwilligers. 
 

12. Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter om 20.15 uur de vergadering. 

 
Bestuurlijk jaarverslag over 2015 van AWN-afdeling Rijnstreek  
 
Bestuur 
 
Het bestuur kende in 2015 de volgende samenstelling:        gekozen: aftredend: 
Dé Steures   voorzitter  17 maart 2014  2018 
Pierre van Grinsven  vice-voorzitter  23 maart 2015  2019 
Arnold Verkuylen  secretaris  29 juni 2015  2019 
Els Koeneman   penningmeester 5 maart 2012  2016 
Odile Hoogzaad  lid   23 febr. 2009  2017 
Piet de Baar   lid   25 febr. 2013  2017 
 
Algemeen 
In 2015 heeft het bestuur viermaal vergaderd in de werkruimte in het Archeologiehuis. 
Onderwerpen die het afgelopen jaar op de agenda stonden, zijn de financiering van uitwerking 
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van publicaties, de uitwerking van vroegere opgravingen van onze afdeling, onze huisvesting 
en de relatie met de gemeenten binnen ons werkgebied. 
De notulen van de vergaderingen zijn steeds geprint en daarna te vinden op het prikbord in de 
werkruimte. Onze zeer gewaardeerde secretaris Bert Zandbergen legde zijn functie neer; op 
de jaarvergadering werd hem dank betuigd en roerend afscheid van hem genomen. Gelukkig 
kon vrijwel gelijktijdig in de vacature voorzien worden door Arnold Verkuylen, een langjarig 
en vertrouwd lid. Op een speciale ledenvergadering op 29 juni werd hij door de 
ledenvergadering bij acclamatie als zodanig gekozen. Ook werd de oud-voorzitter Pierre van 
Grinsven i.v.m. zijn talloze connecties in het archeologische veld door de ledenvergadering 
tot bestuurslid gekozen; het bestuur benoemde hem tot vice-voorzitter. 
 
Door bestuursleden is deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV, dit jaar in Rhenen, maar 
op de Afgevaardigdendag in november te Amersfoort kon helaas niemand van het bestuur 
aanwezig zijn. Wij werden daar vertegenwoordigd door het oud-bestuurslid Henk Hegeman, 
tevens landelijk bestuurslid. Onze afdeling heeft dit jaar op 28 mei het jaarlijkse regio-overleg 
georganiseerd met de AWN-afdelingen Haaglanden, Helinium en Lek- en Merwestreek en de 
Provincie. In het Erfgoedhuis in Delft vond enkele malen een bespreking plaats waarbij 
dezelfde partijen aanwezig zijn. Regelmatig waren bestuursleden present bij overleg over 
ontwikkelingen in het Limes-gebied. 
Voorts hebben wij overleg gehad met overheden om te komen tot vernieuwde aandacht voor 
de in de jaren ’70 opgegraven Romeinse schepen uit Zwammerdam. In het verslagjaar kon de 
voorgenomen expositie van een of meer schepen in Archeon nog niet afgerond worden. 
Het voornemen om een aantal wisseltentoonstellingen in te richten in het Archeologiehuis 
werd verwezenlijkt. Van de vier voorgenomen exposities werd de eerste over Alphen-
Castellum op 13 maart 2015 geopend. De tweede expositie was gewijd aan Forum Hadriani 
(Leidschendam-Voorburg) en werd geopend op 9 juli. Ook hierbij is de Rijnstreek betrokken. 
 
Huisvesting 
De gastvrijheid die wij genieten in het Archeologiehuis werd tot onze tevredenheid 
gecontinueerd.  
Over praktische zaken vindt er regelmatig ‘huisvestingsoverleg’ plaats tussen de verschillende 
partijen die bij het Provinciaal Archeologisch Centrum betrokken zijn. Onze voorzitter 
behartigt daar onze belangen. 
Als opbergplaats voor ons opgravingsmateriaal hebben wij van de Provincie een kast 
gekregen. 
 
Omgang met Archeon en Provincie 
Ook in het verslagjaar was er intensief overleg met Archeon en de Provincie. Dit betrof in 
eerste plaats onze huisvesting, maar ook omdat wij aardewerk voor de Provincie restaureren 
vond regelmatig overleg met Fris Kleinhuis plaats. 
 
Werkzaamheden  
Er is in het verslagjaar gewerkt aan de uitwerking van meerdere kleinere opgravingen. Zeer 
intensief is gewerkt aan het gereedmaken van de publicatie van de grote opgraving Alphen-De 
Hoorn. In dit verslagjaar is op dat gebied veel bereikt. 
Ook werd het materiaal van de opgraving bij kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest 
gedetermineerd. In nauw overleg met Ruurd Kok en enkele metaaldetectorzoekers werd al het 
gevonden metaal bestudeerd en geselecteerd. Slechts de zaken die te doen hebben met de 
Tweede Wereldoorlog zullen worden bewaard en gepubliceerd. 
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De restauratieploeg gaat gestaag voort met het restaureren van bijzondere stukken aardewerk, 
aangeleverd door het Provinciaal Archeologisch Depot. Inmiddels zijn enkele fraai ogende 
kannen en kruiken klaargemaakt voor expositie. Bij deze ploeg is dit jaar gedurende een 
achttal dinsdagen gastvrijheid geboden aan de stagiaire Dana van der Heijden uit Zoetermeer 
in het kader van haar maatschappelijke stage. Zij werd begeleid door Siet van der Meulen. 
Ook al kon deze stage niet volgens plan voltooid worden, onze tevredenheidsbetuiging was 
voor de school voldoende. Hopelijk schuilt er in haar een goede toekomstige archeoloog of 
restaurator. 
In het museum van Reeuwijk werd een expositie gehouden ‘Romeinen boven water’, waarbij 
deelgenomen werd in de organisatiecommissie. De opening vond plaats op 22 augustus. 
Tijdens de tentoonstelling waren er diverse bijzondere activiteiten. In dat kader hebben op 10 
oktober Siet van der Meulen, Aleid Muller en Piet de Baar een demonstratie gegeven van het 
puzzelen en restaureren van Romeins aardewerk. 
Meegewerkt werd aan een Romeinen-manifestatie in Matilo te Leiden, Leiderdorp en 
Koudekerk op 8 en 9 augustus. 
Te Bodegraven werd op 11 en 12 september een historische markt gehouden, waarop wij ook 
met een kraam aanwezig waren. Meerdere leden hebben deze kraam bemand. 
 
Tentoonstellingen  
Er is een presentatie van ‘ons’ materiaal in de permanente opstelling in het Katwijks Museum. 
Ook in de Oudheidkamer te Koudekerk bevond zich materiaal dat indertijd door de AWN is 
opgegraven. Wat die bodemvondsten van Klein-Poelgeest betreft: de Oudheidkamer werd 
ontruimd wegens geplande nieuwbouw ter plaatse, zodat al het materiaal ingepakt moest 
worden. Hierbij waren Dick van der Kooij en Aleid Muller intensief betrokken. Dit materiaal 
is in zijn geheel teruggegaan naar het Provinciaal Archeologisch Depot. 
 
Website en mailinglist 
De website van de Rijnstreek is te vinden op: http://www.awn-archeologie.nl/06/. Odile 
Hoogzaad en Gabor Mooij beheren de website. Kopij voor de website kan gericht worden aan 
het algemene e-mailadres: awnrijnstreek@yahoo.com. Voor actuele informatie kan op de 
website gekeken worden. 
 
Leden 
Het aantal leden bedroeg aan het begin van het verslagjaar 111. Dit aantal bleef redelijk 
stabiel. 
In totaal krijgen ruim 130 personen en instanties de Renus toegezonden. Naast de leden zijn 
dit een aantal buitenleden en heel wat instanties, bestaande uit overige AWN-organen, evenals 
gemeenten en historische verenigingen die binnen onze afdeling vallen, waardoor onze 
activiteiten beter zichtbaar worden voor overheden en zusterverenigingen.  
 
Lezingen 
In 2015 zijn de volgende lezingen gehouden: 
Maandag 26 januari: Jeroen van Zoolingen “Romeins Ockenburgh verder ontrafeld: ook nog 
een Romeins kamp?” 
23 maart: Tom Hazenberg (bij monde van Dé Steures) “Een zaterdagmiddag in Matilo”. 
29 juni: Dé Steures “Een votiefdepot uit Satricum (Italië)”.  
14 september: Claudia Vandepoel “De smaak van de limes”. 
12 oktober: Quentin Bourgeois “Grafheuvellandschap”. 
9 november: Julia Chorus “Houten Romeinse castella”.  
 

mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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Bij de lezingen zijn steeds zo'n 20-35 toehoorders. De organisatie van de lezingen was in 
handen van Dé Steures. De plaats was steeds het atrium in het Archeologiehuis. De 
belangstelling voor de lezingen kan stabiel genoemd worden. 
De Vereniging van Vrienden van Archeon houdt haar lezingen ook in deze ruimte. AWN-
leden zijn daarbij welkom, en andersom geldt hetzelfde. 
Lezingen worden op de website aangekondigd. Leden en belangstellenden ontvangen ook via 
e-mail een uitnodiging. 
Door het bestuurslid deskundigheidsbevordering van het hoofdbestuur werd op 8 februari een 
bijeenkomst in Leiden georganiseerd met als thema versterkte huizen in Leiden. Hierbij waren 
enige leden van ons aanwezig. 
 
Publicaties  
In 2015 is één – digitaal - nummer van ons afdelingsblad verschenen.. De eindredactie werd 
verzorgd door Piet de Baar. Het is de wens van het bestuur om te komen tot een grotere 
frequentie van uitgave. Er is een begin gemaakt met het scannen en met OCR bewerken van 
alle oude Renussen (en voorlopers); na correctie zullen deze op de website geplaatst worden. 
Een groot voordeel hiervan is dat ze dan digitaal doorzoekbaar zijn. 
 
Archeologische contacten 
Sinds de invoering van de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg in september 
2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van het 
archeologisch beleid. Uiterlijk in september 2009 zouden de gemeenten een archeologie-nota 
hebben moeten goedkeuren waarin staat hoe zij het beleid denken te gaan uitvoeren. In de 
praktijk komt dit neer op het hebben van een verwachtingskaart en een beschrijving wat te 
doen bij bodemverstoringen in een gebied met hoge archeologische verwachtingen. Ook in 
2015 hadden nog niet alle gemeenten een door de raad goedgekeurd archeologisch beleid. 
Waar mogelijk biedt het bestuur suggesties bij het tot stand komen van een goed beleid en de 
daartoe benodigde nota. 
In 2008 zijn we begonnen met het invoeren van AWN-correspondenten, leden van de AWN 
of van een historische vereniging, die in hun (deel van een) gemeente mede toekijken of de 
gemeente wel in overeenstemming met de nieuwe wet handelt. Deze correspondenten blijken 
in de praktijk naar tevredenheid te functioneren, zij het vaak in een signalerende functie, 
waardoor het bestuur toch nog veel hulp bij het zetten van verdere stappen moet bieden. 
De AWN neemt deel aan het overleg in het kader van de Erfgoedkoepel, een orgaan waarin 
alle Leidse historische verenigingen deelnemen en dat weer nieuw leven is ingeblazen. Er is 
een open overleg met de gemeente Leiden, dat een informatief karakter heeft. 
 
Contacten met archeologische bedrijven. 
We prijzen ons gelukkig met de goede kontakten met de Milieudiensten Midden- en West-
Holland. Ook was er een goede samenwerking met enkele archeologische bedrijven. 
Wat de behoefte aan een Veiligheidscertificaat (VCA) betreft is er weinig ontwikkeling 
geweest. Gehoopt wordt dat dit binnen korte termijn wordt gerealiseerd. 
 
Dit was het laatste afdelingsjaarverslag en voortaan kunt u een verenigingsjaarverslag 
verwachten. 
 
Arnold Verkuylen, secretaris. 
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Archeologisch jaarverslag 2015 AWN-Rijnstreek 
 
Alphen aan den Rijn 
Wilhelminalaan 77 
Gabor Mooij van de AWN-Rijnstreek had in 2015 meerdere keren contact met de 
Omgevingsdienst West-Holland over het perceel Wilhelminalaan 77. Dit terrein aan de Hoge 
Zijde lag braak nadat de woning die er stond was verbrand en gesloopt. In juni 2015 deed het 
bureau Transect hier een archeologisch vooronderzoek in de vorm van boringen. Hieruit 
kwam naar voren dat zich op het perceel op een diepte tussen circa 130 cm en 200 cm onder 
het maaiveld een ouder antropogeen pakket bevindt. Dit bestaat uit al dan niet humeuze, 
donkere klei of zand met hierin grind, houtskool en baksteenspikkels. Dateerbare sporen 
werden hierbij niet aangetroffen. Transect sluit niet uit dat de sporen wijzen op een 
(Romeinse) weg, hoewel ze ook van jongere datum kunnen zijn. 
 
Watergang Oudshoorn – Nieuwe Sloot 
In het gebied Oudshoorn – Nieuwe Sloot (driehoek Oudshoornseweg, Gerard Doustraat, 
Planetensingel) startte in de herfst van 2015 de aanleg van een nieuwe watergang. Dit was ten 
oosten en in het verlengde van de vijver die in 2013 aan de Oudshoornseweg voor het 
ziekenhuis Alrijne was gegraven (op de plek van het voormalige buiten Rijnoord, zoals 
gemeld in het archeologisch jaarverslag over 2013). AWN’ers Hans-Willem van der Leeuw, 
Arnold Verkuylen en Gabor Mooij ontdekten hier een (deel van een) fundering. 
 

 
 
Funderingen Oudshoorn Nieuwe Sloot (foto Gabor Mooij) 
 
Verder nam Mooij verspreid over het terrein sporen uit de 16e tot en met 20e eeuw waar. 
Hieruit bleek het drukke gebruik van dit gebied gedurende een lange periode. Mooij heeft de 
waarnemingen eind december 2015 gemeld aan de Omgevingsdienst Midden-Holland. 
Archeologisch bureau ADC had al gekeken op het terrein, maar de door de AWN-Rijnstreek 
gemelde fundering nog niet ontdekt. Ze hebben deze begin 2016 bekeken en de voorlopige 
conclusie is dat het om een bijgebouw van buitenplaats Rijnoord moet gaan. 
 
Gouwsluis 
Aan het oosteinde van de Gouwsluisseweg (Hoge Zijde, hoek Oude Rijn – Gouwekanaal) 
vond AWN’er Judith Tonkes op de plaats van een gesloopte oude boerderij resten van 
majolica en faience wandtegels, pijpenkoppen en aardewerk. Het gaat om sporen uit de 17e tot 
en met 19e eeuw en mogelijk ouder. Bij de sloop van de boerderij heeft geen archeologische 
begeleiding plaatsgevonden. Dit had wel gemoeten, gezien de ligging aan de Oude Rijn en de 
ouderdom van het gesloopte pand. 
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Baronie 
De Omgevingsdienst West-Holland vroeg de AWN-Rijnstreek om nieuwbouw bij de Baronie 
aan de hoek Eikenlaan – Moerbeilaan te begeleiden. Eind juni en begin juli 2016 zijn 
AWN’ers Dick van der Kooij, Suus Sprey, Bert Zandbergen, Hans-Willem van der Leeuw en 
Gabor Mooij verspreid over enkele dagdelen aanwezig geweest. Ze zagen echter niets van 
enig archeologisch belang. 
 
Maximabrug 
De AWN-Rijnstreek heeft de bouwwerkzaamheden van de Maximabrug in 2015 aan zowel de 
Hoge als de Lage Zijde zo goed mogelijk gevolgd. Bert Zandbergen, Hans-Willem van der 
Leeuw en Gabor Mooij vonden begin juli 2015 in de bouwput aan de Hoge Zijde aan de 
oostzijde van het voormalige genieterrein enkele mysterieuze houten bekistingen  en een 
betonnen bouwwerk dat mogelijk een militaire functie heeft gehad. 
 

  
 
Maximabrug oprit Hoge Zijde houten bekisting (foto Gabor Mooij) 
 
Mooij heeft de vondsten gemeld aan de Omgevingsdienst West-Holland, maar die deed daar 
verder niets mee omdat de sporen weer veilig onder de grond zouden verdwijnen na de aanleg 
van de infrastructuur. In hetzelfde gebied vond Mooij op de stort 17e- en 18e-eeuws aardewerk 
(porselein, Duits en Engels steengoed, Delfts aardewerk), een deel van een benen haarborstel 
en glas (delen van zogeheten kattenkopflessen) dat mogelijk verband houdt met de 
buitenplaats Langeroode. Bij de sleuven van de pijlers van de brug (aan de Hoge Zijde) trof 
Mooij Middeleeuwse en 17e en 18e–eeuwse scherven aan. Opvallend was dat Romeins 
materiaal volledig ontbrak. 
Aan de kant van de Lage Zijde vond Mooij in de bouwput van de afrit van de Maximabrug 
een spoor van een kleiwinput. 
 

 
 
Kleiwinput Maximabrug Lage Zijde (foto Gabor Mooij) 
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Verder trof hij in de afrit die in een lus door het weidegebied van de Gnephoek werd gegraven 
zeer weinig archeologisch interessant materiaal aan (enkele 19e-eeuwse scherven). 
 
Aarlanderveen Dorpsstraat 94-96 
In de herfst van 2015 ontdekte Gabor Mooij na een tip van Arnold Verkuylen (ook AWN) 
funderingen op een braakliggend perceel bij de Dorpsstraat 94-96 in Aarlanderveen. Hier was 
een woning gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Mooij onderzocht de fundamenten 
en concludeerde dat het om één of zelfs twee woonhuizen uit mogelijk de 18e eeuw ging. De 
eigenaar had zich in de verleende vergunning verplicht archeologisch onderzoek te doen, 
maar had dit nagelaten. De gemeente had niet gecontroleerd of de eigenaar zich aan de 
archeologische eisen uit de vergunning had gehouden. Mooij meldde de situatie aan de 
gemeente Alphen aan den Rijn via de Omgevingsdienst West-Holland. Hierna vond alsnog 
archeologisch onderzoek plaats door RAAP voordat met het heiwerk en de nieuwbouw op de 
locatie werd gestart. Conclusie uit het conceptrapport van RAAP is dat er waarschijnlijk twee 
huizen achter elkaar hebben gestaan, waarvan er één zichtbaar is op de kadastrale minuut uit 
1811. De archeologen troffen veel muurresten aan. 
 

 
 
Opgraving RAAP fundamenten Aarlanderveen Dorpsstraat 94-9 (foto Gabor Mooij) 
 
De oudste vondst was een bolle kookpot met loodglazuur uit de Late Middeleeuwen B (14e-
16e eeuw). De opgegraven funderingen dateren waarschijnlijk van iets latere datum. Zonder 
het ingrijpen van Mooij waren deze sporen zonder onderzoek verloren gegaan. 
 
Lage Zijde Thorbeckeplein 
Bij de sloop van huizen en winkelpanden langs de Oude Rijn bij het Thorbeckeplein (Lage 
Zijde) vond mede op verzoek van de AWN Rijnstreek in mei 2015 archeologische 
begeleiding plaats. Dit leidde uiteindelijk tot een opgraving door IDDS eind mei en begin 
juni. Deze leverde verrassende inzichten op in de bewoning aan de Lage Zijde. Deze bleek 
terug te gaan tot boerderijen uit de 14e en mogelijk zelfs 13e eeuw. 
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Geraamten dieren boerenerf 14e eeuw Lage Zijde Thorbeckeplein (foto Gabor Mooij) 
 
Het was verrassend om hier aan de Lage Zijde (de niet-Romeinse kant) zulke oude bewoning 
tegen te komen. 
 
Zwammerdam Molenstraat 45 
Na een tip van AWN’er Chris Zwaan bekeken Hans-Willem van der Leeuw en Gabor Mooij 
in augustus 2015 een pand aan de Molenstraat 45 in Zwammerdam dat op het punt stond 
gesloopt te worden. Het pand dateerde van rond 1900 (of zelfs eerder) en was in gebruik 
geweest als fietsenzaak en woonhuis. Op het erf was al een boom verwijderd. In het 
bijbehorende gat vonden Mooij en Van der Leeuw zogeheten eierkolen, aardewerk en metaal 
uit eind 19e en begin 20e eeuw. Het pand is inmiddels gesloopt. Gabor Mooij heeft daarvoor 
namens de AWN-Rijnstreek contact gehad met de Omgevingsdienst West-Holland over 
archeologisch onderzoek ter plaatse. Het perceel ligt namelijk net buiten de Middeleeuwse 
dorpskern van Zwammerdam en niet ver van de Oude Rijn (aan de Hoge Zijde). Hij zou 
geïnformeerd worden bij ontwikkelingen, maar heeft tot op heden niets gehoord. 
 
Rijnplein 
Bij het graven van een put voor de aanleg van een sprinklerinstallatie zijn enkele vondsten 
gedaan in aanwezigheid van een zestal AWN-leden, want de verwachtingen voor de plek 
midden in het oude castellum waren hoog. Het gaat om twee Romeinse scherven, een 
Andenne-scherf, een fragment van een laat-middeleeuwse baksteen, een stuk tufsteen en 
mogelijk een deel van een Romeinse dakpan. Daarnaast een stuk van een houten paal. Dit 
alles zijn getuigen van de Romeinse aanwezigheid ter plaatse. 
 
 
Voorschoten-Deltaplein 
In april-mei heeft Archeodienst een vlakdekkende opgraving uitgevoerd op het Deltaplein in 
het centrum van Voorschoten. Op dit terrein zijn sporen ontdekt van een mogelijk 
prehistorische drenkplaats, bewoningssporen uit de late middeleeuwen en veel sporen uit de 
Nieuwe Tijd. Een aantal mensen uit onze afdeling heeft meegeholpen aan deze opgraving. De 
activiteiten betroffen veelal het couperen en leeghalen van sporen zoals afvalkuilen, greppels, 
paalsporen en waterputten. Meegeholpen hebben: Leo den Hollander, Arnold Verkuylen, Jos 
de Wit, Hans-Willem van der Leeuw, Dick van der Kooij, Piet de Baar en Pierre van 
Grinsven. Het rapport van deze opgraving zal over enkele maanden verschijnen. 
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Na de opgraving kreeg de AWN-afdeling Rijnstreek nog toestemming om zelf een recente 
waterput nader te onderzoeken. Op de foto is te zien dat het om een gemetselde waterput ging, 
die vanaf het maaiveld nog 1,50 m de diepte in ging. 
 

 
 
Foto HW van der Leeuw 
 
Uit de waterput, die niet helemaal ontgraven is, kwam aardewerk tevoorschijn dat uit de 
negentiende en/of twintigste eeuw dateert. 
Op deze plaats heeft een herenhuis gestaan, waar deze put bij hoorde. Dit huis is begin jaren 
‘70 gesloopt en daarna is er op deze plaats de RABO-bank gebouwd, die nu alweer gesloopt is 
om plaats te maken voor winkels en appartementen. 
 

Oegstgeest Oud-Poelgeest 

Op zaterdag 25 april heeft de AWN samen met de initiatiefnemer Ruurd Kok een 
metaaldetectie-onderzoek uitgevoerd in het park bij het kasteel Oud-Poelgeest in de gemeente 
Oegstgeest. 
 
Doel 
Doelstelling van het project is het in kaart brengen van wat er in het terrein van Oud-
Poelgeest bewaard is gebleven aan resten uit de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en van 
het Canadese kampement in het bijzonder. Dergelijke resten vormen tastbare relicten van 
oorlog en bevrijding in de Leidse regio en kunnen als zodanig een rol spelen in het (blijven) 
vertellen en beleven van de lokale oorlogsgeschiedenis. Het verhaal van de oorlog vormt een 
van de vele tijdlagen en verhaallijnen op het terrein van kasteel Oud-Poelgeest. 
 
Het veldonderzoek 
Op de vrijdag voor het veldonderzoek was er door Pierre van Grinsven en Hans-Willem van 
der Leeuw een meetsysteem uitgezet op het onderzoeksterrein; 30 vakken van 25 bij 20 meter 
m.b.v. piketpaatjes. 
In de onderstaande figuur is dit meetsysteem weergegeven. 
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Vakkenindeling voor het detectieonderzoek. 
 
De volgende leden van de AWN afdeling Rijnstreek hebben aan het detectieonderzoek 
meegedaan: Peter Bakker, Ed der Nederlanden, Han Maksymiak, Rob de Graaf, Joost 
Dingemans, Dana van der Heijden (stagiair bij de AWN) en Nick Warmerdam (RAAP en 
collega van Ruurd Kok). Verder waren aanwezig voor o.a. de vondstadministratie: Bert 
Zandbergen, Piet de Baar, Hans-Willem van der Leeuw en Pierre van Grinsven. 
De bedoeling was om met de door RAAP beschikbaar gestelde 06-GPS de hoekpunten van 
het meetsysteem in te meten. Door de bomen had de GPS echter onvoldoende bereik. 
Hierdoor was het ook niet mogelijk opvallende vondstconcentraties in te meten en locaties 
waar grote metaalvondsten dieper dan 30 cm zijn aangetroffen. 
Er zijn uiteindelijk 22 vondstnummers uitgegeven. Totaal 30 vakken: 22 vakken met 
vondsten, 3 vakken leeg en 5 vakken niet meer onderzocht. Door de veelheid aan 
metaalvondsten mogen we vaststellen dat er meer metaal is achtergebleven. 
De algemene indruk is dat het aantal vondsten afneemt naarmate de afstand tot het kasteel 
groter wordt. Opvallend is de hoeveelheid munitie: zowel hulzen, kogelpunten als complete 
patronen. 
De vondsten zijn op de AWN-locatie in het Archeologiehuis gewassen en gedetermineerd 
indien dat mogelijk was. Aan meer dan de helft van alle metaalvondsten kon geen functie 
meer toegeschreven worden. Uiteindelijk waren er maar drie vondsten (van in totaal 262 
vondsten) met een duidelijk militair karakter, afgezien van de aangetroffen munitie: een 
beschermkapje voor een karabijn, een gesp van een riem en een knoop van een militair 
uniform. 
In de onderstaande figuur is de verdeling van de vondsten weergegeven aan de hand van een 
aantal vondstcategorieën. 
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De veelheid van de metaalvondsten laat zien dat het park rond het kasteel Oud-Poelgeest 
jarenlang intensief bezocht is geweest. 
 
Conclusie 
Zoals het kampement in Oegstgeest moeten er vele zijn geweest, vanaf het moment dat de 
geallieerden in het najaar van 1944 delen van Nederland hadden bevrijd. Hoewel op diverse 
plaatsen bij archeologische onderzoek bij toeval resten en sporen van dergelijke kampementen 
zijn aangetroffen, is – voor zover bekend – geen van deze kampementen eerder systematisch 
onderzocht. Aangezien dergelijke kampen te beschouwen zijn als kortstondig gebruikte, 
tijdelijke nederzettingen, zou het in principe mogelijk moeten zijn om op basis van de 
vondstspreiding uitspraken te doen over ligging en inrichting ervan. 
Het kamp in Oud-Poelgeest blijkt helaas geen geschikte locatie voor dergelijk onderzoek. 
Afgezien van beperkingen door de dichte bodembedekking op het landgoed, is het beeld van 
de vondsten hier lastig te lezen door het intensieve gebruik van het park voor diverse 
activiteiten voor, tijdens en na de oorlog. De vondsten weerspiegelen dat gebruik. 
Een artikel voor de Westerheem is in voorbereiding. 
 

    
 
Een paar sfeerfoto’s. Foto’s: HW van der Leeuw. 
 
Bodegraven. 
Booronderzoek naar de ligging van het castellum in Bodegraven op zaterdag 2 mei 2015. 
Op de zonnige zaterdag 2 mei 2015 is door de AWN-afdeling Rijnstreek een booronderzoek 
uitgevoerd naar de ligging van het Romeinse castellum aldaar. Dit onderzoek vormde de start 
van de Romeinenweek in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het booronderzoek werd 
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uitgevoerd volgens het plan van aanpak en was gericht op het aantonen van een rivierbedding 
van de Oude Bodegrave, die westelijk langs het castellum zou hebben gelegen. Hierdoor zou 
er ruimte ontstaan voor de aanwezigheid van een min of meer standaard Romeins castellum 
van ongeveer een hectare groot. De latere Oude Bodegrave, die liep over de huidige Oud-
Bodegraafseweg, zou dan een latere crevassegeul zijn. Het booronderzoek vormde een deel 
van de Limesactiviteiten van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en was daarom met enige 
publiciteit aangekondigd. Ter opluistering van de booractiviteiten waren twee kramen 
ingericht: een van de Historische Kring Bodegraven en een van de AWN-afdeling Rijnstreek. 
Daarnaast werd het booronderzoek beschermd door twee heuse Romeinse legioensoldaten. 
Het booronderzoek werd uitgevoerd voor een deel op de rand van het kerkhof en het voetpad 
naast de Albert Heijn, vijf boringen langs het kerkhof en drie boringen in de tuin van de 
pastorie, zoals aangegeven in onderstaande figuur. 

 
 
Boorlijn met aangegeven de plaatsen van de boringen. 
 
De volgende leden van de afdeling Rijnstreek hebben actief bijgedragen aan dit programma: 
Piet de Baar, Arnold Verkuijlen, Pierre van Grinsven, Dick van der Kooij, Leo den Hollander, 
Bert Zandbergen, Han Maksymiak, Ab van Grol, Chris Zwaan, Jan Willem Bron, Gabor 
Mooij, Aleid Muller, Hans-Willem van der Leeuw, Levina de Bree, Suus Spreij. 
We kregen onontbeerlijke steun van Marieke van Dinter, die als vrijwilliger haar fysisch-
geografisch kennis inbracht en een groot aandeel had in de interpretatie van de boorresultaten. 
Van alle boringen zijn de NAP-hoogten gemeten. 
Een impressie van de activiteiten is weergegeven in de volgende foto’s . 
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Foto’s: HW van der Leeuw. 
 
De resultaten van het booronderzoek laten nog op zich wachten. Door ziekte is er nog geen 
definitieve uitwerking van de resultaten. De eerste boring laat nog duidelijk sporen zien van 
bewoning van het castellum. De overige boringen geven een beeld van een kwelderlandschap 
met aanwijzingen voor stromend water, maar dat is nog niet eenduidig vastgesteld. 
 
 
Gabor Mooij (voor wat Alphen aan den Rijn betreft) en Pierre van Grinsven (Alphen aan den 
Rijn-Rijnplein, Voorschoten, Oud-Poelgeest en Bodegraven) 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFDELING RIJNSTREEK - UITGAVEN EN INKOMSTEN 2015

kosten 2015 begroot 2015 opbrengsten/ontvangsten 2015 begroot 2015

A Lezingen € 263,65 € 450,00 1 Retributie AWN 947,50€        950,00€            
B Renus / Renusreeks € 394,00 € 600,00 2 Rente plusrekening 29,05€           50,00€              
C Bestuurskosten € 134,28 € 250,00 3 Vergoeding opgravingen -€               100,00€            
D Kosten Huisvesting  etc. € 155,65 € 250,00 4 Subsidies -€               1.000,00€         
E Deskundigheidsbevordering € 164,30 € 100,00 5 Inkomsten Renus reeks 88,00€           600,00€            
F Kosten opgravingen € 22,10 € 100,00 6 Uit reserve 118,66€        
G Kosten Uitwerkingen € 49,23 € 950,00

totaal kosten 1.183,21€    totaal opbrengsten € 1.183,21
€ 2.700,00 € 2.700,00

 
AFDELING RIJNSTREEK - BALANS 2015

Liquide middelen bank,kas Eigen vermogen € 788,14
      Betaalrekening 405,42€        Reserveringen :

      Spaarrekening 4.382,72€     Afschrijving hardware € 1.500,00
Overige rapporten € 2.500,00

Totaal 4.788,14€     Totaal € 4.788,14
 
balans 2014: € 4.906,80
afname vermogen over 2015 -€ 118,66

uitleg: eigen vermogen: wat er van de liquide middelen overblijft na aftrek van de reserveringen
voor de uitwerking van de rapporten ben ik uitgegaan van 4 rapporten à  EUR 400 per rapport, 900 voor de Hoorn 
afschrijving hardware: per jaar 500 voor 2 computers: 2013, 2014, 2015



AFDELING RIJNSTREEK - BEGROTING 2016

kosten opbrengsten/ontvangsten

A Lezingen 450,00€       1 Retributie AWN 950,00€        
B Renus en Renus-reeks 1.500,00€    2 Rente spaarrekening 30,00€           
C Bestuurskosten 250,00€       3 Vergoeding opgravingen 100,00€        
D Huisvesting/facilitaire/diversen 250,00€       4 Subsidies 800,00€        
E Deskundigheidsbevordering 100,00€       5 Inkomsten Renus reeks 400,00€        
F Kosten opgravingen 100,00€       6 Uit de reserve tbv publicaties 420,00€        
G Kosten Uitwerkingen 50,00€          

€ 2.700,00 € 2.700,00

ad B Inclusief opmaak- en drukkosten ad 4 O.a. uit publicatiefonds
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