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Renus is een uitgave van de afdeling Rijnstreek van de Archeologische Werkgemeenschap 

voor Nederland (A.W.N.) en verschijnt tenminste tweemaal per jaar. Oplage ca. 250 stuks. 

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, 24-5 GR 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. 

 

AWN afd. Rijnstreek, Archeonlaan 1A, 2408 ZB Alphen aan den Rijn 

awnrijnstreek@yahoo.com 

www.awn-afd6.nl 
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Beste leden van de afdeling Rijnstreek, 

 

Voor u ligt de allerlaatste papieren Renus. Voortaan ontvangt u de inhoud van de Renus 

digitaal. Waarom, zult u zich misschien afvragen? De belangrijkste reden is dat het opmaken, 

drukken en rondsturen van twee Renussen per jaar meer kost dan we aan reguliere middelen 

ontvangen. Onze inkomsten bestaan uit de restitutie van een klein deel van de contributie die 

de leden van onze afdeling betalen aan het hoofdbestuur. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om 

bijvoorbeeld via advertenties meer geld te vergaren, maar dan zijn we niet met archeologie 

bezig. Een tweede belangrijke reden is dat bijna al onze leden een E-mail-adres hebben en er 

dus geen sprake is van het niet meer krijgen van de Renus. Wie vermoedt dat zijn/haar E-

mail-adres nog niet bij het bestuur bekend is, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk aan de 

secretaris te melden. 

Voor het komende jaar komt de nadruk van onze activiteiten te liggen op het uitbrengen van 

meerdere Renus-Reeks-rapporten. Minstens vijf rapporten liggen klaar voor de uiteindelijke 

opmaak. Het goede nieuws is dat we een subsidie van 3200 euro hebben gekregen van het 

stimuleringsfonds van de RABO-bank van Alphen aan den Rijn. We hebben dit geld gekregen 

voor de aanschaf van een nieuwe notebook, met daarbij de software om onze rapporten zelf 

op te maken. Dat opmaken van rapporten in een degelijke en professionele stijl kost veel geld 

als je dat laat doen. Dus wij gaan nu zelf aan de slag om te leren met deze software onze 

rapporten zelf op te maken. Via een aantal workshops hopen we dit onder de knie te krijgen. 

Wordt er ook nog opgegraven door onze afdeling, zult u zich afvragen? Daar doen we als 

bestuur alles aan, maar we zijn afhankelijk van terreinen die worden vrijgegeven door een 

gemeente en die nog interessant genoeg zijn om aan de slag te gaan. De goede relatie die we 

hebben met veel van de gemeenten in onze regio moet ons hierbij helpen. 

In ieder geval staat er in het voorjaar weer een booronderzoek in de planning. Daar horen 

jullie meer over. Er is overigens nog genoeg te doen in ons onderkomen in het 

Archeologiehuis. Er ligt nog veel vondstmateriaal van onze opgraving in Nieuwveen, dat voor 

het grootste deel nog moet worden gedetermineerd. We blijven ook hard werken aan het 

zoveel mogelijk digitaal maken van onze opgravingsgegevens, en ook daar kunnen wij nog 

wel enige hulp gebruiken. 

Ik hoop u dan ook te mogen begroeten in het Archeologiehuis voor een van onze lezingen of 

andere activiteiten. 

Pierre van Grinsven 

Voorzitter AWN-afdeling Rijnstreek 



UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 

AWN-AFDELING RIJNSTREEK 

MAANDAG 25 FEBRUARI 2013 

 

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 Ledenvergadering van 5 maart 2012 (zie hieronder) 

5. Jaarverslagen (zie elders in deze Renus) 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2013 

8. Financiën (zie de stukken elders in deze Renus) 

9. Bestuurssamenstelling: Odile Hoogzaad is reglementair aftredend maar voor 4 jaar 

herkiesbaar en zij stelt zich herverkiesbaar. Voorgesteld wordt om Piet de Baar te 

benoemen tot gewoon bestuurslid, met als taak het (via de website) voeren van de 

redactie van wat vroeger in de Renus opgenomen werd. Tegenkandidaten tegen beiden 

kunnen gesteld worden volgens art. 3.2.3 van het Huishoudelijk Reglement tot 

uiterlijk zeven dagen voor 25 februari, 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. Statuten: omdat het bij diverse afdelingen van onze vereniging steeds vaker voorkomt 

dat grotere ontvangsten, waaronder onder meer subsidies, legaten en schenkingen, niet 

door de eigen penningmeester aanvaard kunnen worden, maar er een ingewikkelde 

omweg via de penningmeester van het hoofdbestuur nodig is, is de mogelijkheid 

geopend dat afdelingen omgevormd worden tot aparte verenigingen, dus met eigen 

juridische rechtspersoonlijkheid. Ook bij het voeren van processen is dit haast altijd 

een vereiste. Daarom stelt het bestuur voor om ook onze afdeling om te vormen tot 

een vereniging, maar wel in een heel nauwe relatie tot de (algemene) AWN. Voor de 

statuten wordt het voorbeeld van afdeling 23 (Kempen en Peelland) gevolgd. De 

kosten van de omzetting zullen ongeveer 200 euro gaan bedragen. 

11. Stand van zaken beleidsdoelen van het bestuur 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

Na afloop zal een koffiepauze worden ingelast, waarna rond 20.30 uur de lezing van Julia 

Chorus volgt. Zie verderop in deze Renus. 



Notulen van de jaarvergadering van de AWN-afdeling Rijnstreek, 

gehouden op 5 maart 2012. 

Aanwezig zijn het voltallige bestuur en ruim 20 leden. 

 

De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 

Er worden geen wijzigingen in de agenda aangebracht. 

 

De voorzitter feliciteert Menno Dijkstra met zijn promotie en Odile Hoogzaad met haar 

afstuderen als archeoloog. 

 

Notulen van de jaarvergadering van 2011: Dick van der Kooij vraagt naar de daar vermelde 

voor 2011 geplande graafwerkzaamheden. De voorzitter deelt mee dat Valkenburg later wordt 

dan voorzien en dat Leiderdorp niet is doorgegaan. 

 

Jaarverslagen. 

Bestuurlijk jaarverslag: 

- de regiovergadering was in Dordrecht in plaats van het vermelde Den Haag; wordt 

gewijzigd. 

- de huisvestingstermijn van 10 jaar moet gezien worden als een contract voor 5 jaar met een 

evaluatie en een optie voor nog eens vijf jaar. 

- het archeologisch materiaal dat uitgeleend was aan Leiderdorp, is weer terug naar het 

provinciaal bodemdepot. 

Archeologisch jaarverslag: er zijn geen opmerkingen. 

 

Kascommissie: Jan Willem Bron voert het woord namens de commissie. De streekproef is 

vlekkeloos verlopen en de stukken zijn door de commissie in orde bevonden. Voorgesteld 

wordt de penningmeester en het bestuur te déchargeren. De commissie is wel bezorgd over 

het niveau van de uitgaven en roept het bestuur op om het tekort terug te brengen tot nul. Het 

bestuur stelt dat de gemeenten moeten worden benaderd voor het verlenen van subsidie. De 

voorzitter deelt mee dat er actie in dezen ondernomen gaat worden. Positief is dat onze 

huisvestingskosten wegvallen en dat de Renus digitaal uitgegeven gaat worden, wat ook een 

flinke bezuiniging oplevert. 

De penningmeester geeft aan dat er in de Renus een foutje staat; in de stukken zelf staat het 

correct. 

Leo den Hollander vraagt om een toelichting. Het bestuur zegt toe om de juiste cijfers in de 

volgende Renus te plaatsen. 

Dick van der Kooij vraagt naar de bedragen welke wij van de gemeenten verwachten. De 

voorzitter denkt aan een bedrag tussen de drie- en vijfhonderd euro. De kascommissie geeft 

aan dat extra inkomsten ter hoogte van 1100 euro voldoende zullen zijn. 

Hierna worden het bestuur en de penningmeester gedéchargeerd voor het beheer in 2011. 

Benoeming van een nieuwe kascommissie: Dé Steures en Jos de Wit worden benoemd. Jan 

Willem Bron draait nog een jaar mee. 

 
Bestuurssamenstelling: Henk Hegeman treedt na twee termijnen van vier jaar af als 

penningmeester. Bert Zandbergen wordt herkozen als secretaris voor vier jaar. 

De voorzitter memoreert de grote inzet van Henk voor met name de belangenbehartiging. 

Vooral de opgravingen in Oegstgeest en de nieuwe regelingen in Teylingen hebben hem veel 

energie gekost, maar zijn heel succesvol geweest. 

Els Koeneman wordt gekozen als nieuwe penningmeester. 

 



Beleidsdoelen: 

De voorzitter geeft een toelichting op de beleidsdoelen en signaleert een aantal problemen: 

- we werven geen nieuwe, jonge leden; wellicht dat de introductie van educatie daar 

verandering in brengt. 

- voor de maandagavond is minder belangstelling; een oplossing zou kunnen zijn om mensen 

actief aan de gang te zetten met overzichtelijke klussen. 

- we willen een open vereniging zijn; de notulen van de bestuursvergaderingen worden 

openbaar. 

 

Rapportages: 

Bodegraven is bijna klaar. Twee Renus-Reeks-rapporten gaan we zelf opmaken, wat een 

kostenbesparing oplevert; 14 maart is er een instructieavond voor belanghebbenden van het 

layout-programma hiervoor. 

 

Netwerk:  

Over het algemeen loopt het goed. Ook de relaties met lokale verenigingen en oudheidkamers 

(die een juridische status als betrokkene hebben) zijn goed. 

Boskoop, Zoeterwoude en Nieuwkoop zijn nog vertraagd in de ontwikkeling van een eigen 

archeologiebeleid, het eventueel aanstellen van een gemeentelijk archeoloog en het (laten) 

opstellen van een gemeentelijke verwachtingskaart. 

Als tegenprestatie voor onze huisvesting zijn wij actief in het uitbouwen van het 

correspondentschap in de provincie en in educatie. 

 

Gravende vereniging blijven: 

Voorzien voor 2012 is een booronderzoek te Nieuwveen. Ook moeten we langzamerhand 

gaan denken aan nieuwe veldwerkcoördinatoren. 

 

Educatie: 

Het Erfgoedhuis is nog wat vertraagd in het opzetten van programma's. Het landelijk bestuur 

van de AWN ziet educatie als één van de kerntaken, dus dit sluit er goed bij aan. 

 

Rondvraag: 

Er komt een vraag uit de vergadering hoe om te gaan met twijfels over de kwaliteit van 

archeologisch (voor-)onderzoek. 

Jos de Wit suggereert om de telefoonnummers van de correspondenten in de Renus te zetten. 

Dick van der Kooij klaagt dat we na een half jaar nog geen bel hebben en dat de verlichting 

nog onvoldoende is. De voorzitter bevestigt de problemen en zegt er alles aan te zullen doen 

deze op te lossen, hetzij door Archeon, hetzij zelf. Hij vraagt om nog enige tijd geduld te 

hebben. 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20:30 uur de vergadering. 

 



Bestuurlijk jaarverslag AWN-afdeling Rijnstreek over 2012 
 

Bestuur 

 

Het bestuur kende de volgende samenstelling:           gekozen:     aftredend: 

Pierre van Grinsven  voorzitter    13 febr. 2006  2014 

Bert Zandbergen  secretaris   18 febr. 2008  2016 

Els Koeneman   penningmeester    5 mrt.  2012  2016 

Odile Hoogzaad  lid    23 febr. 2009  2013 

 

Henk Hegeman trad af als penningmeester en in zijn plaats werd door de vergadering Els 

Koeneman benoemd. Bert Zandbergen werd voor een tweede periode van vier jaar als 

secretaris aangesteld. 

 

Algemeen 

 

De rol van de amateur in de Nederlandse archeologie is de laatste jaren nogal veranderd. 

Zelfstandige opgravingen zijn zeldzaam geworden. De bewaking van de processen rond het 

archeologisch erfgoed is een taak die meer gewicht heeft gekregen. Tevens is meer aandacht 

gekomen voor de educatieve functie. In het verslagjaar werden stappen gezet om dat vorm te 

geven. Zo werd een aantal leden geïnstrueerd door het Erfgoedhuis Zuid-Holland over de 

educatie van basisschoolleerlingen. Activiteiten in het kader van het Erfgoedspoor traject zijn 

in het verslagjaar nog niet in de praktijk gebracht, maar worden wel voorzien voor 2013. 

 

In 2012 heeft het bestuur vijfmaal vergaderd in de werkruimte in het Archeologiehuis. 

Belangrijke onderwerpen die het afgelopen jaar bij het bestuur van de AWN-Rijnstreek op de 

agenda stonden, zijn de uitwerking van opgravingen van onze afdeling, huisvesting, educatie 

en de relatie met de gemeenten binnen ons werkgebied. 

Daarnaast werd door meerdere bestuursleden deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV, 

dit jaar in Staphorst, en aan de Afgevaardigdendag in november te Amersfoort. Onze afdeling 

was gastheer voor het jaarlijkse regio-overleg met de Provincie en de AWN-afdelingen 

Haaglanden, Helinium en Lek- en Merwestreek. Ook een afgevaardigde van het Hoofdbestuur 

was daarbij aanwezig. In het Erfgoedhuis in Delft vond ieder kwartaal een bespreking plaats 

waarbij dezelfde partijen en het Erfgoedhuis aanwezig zijn. 

 

Huisvesting 

Het jaar 2012 stond in het teken van de inrichting van onze ruimte in het Archeologiehuis 

naast het Archeon in Alphen aan den Rijn. Dat betekende kasten in elkaar zetten, een plek 

vinden voor boeken, dozen en opgravingsmateriaal. Door onze frequente verhuizingen de 

laatste jaren is nog niet alles terecht. 

Over praktische zaken vindt er regelmatig overleg plaats tussen de verschillende partijen die 

bij het Provinciaal Archeologisch Centrum betrokken zijn. Onze voorzitter behartigt daar 

onze belangen. 
 

Werkruimte 

De nieuwe werkruimte werd naar tevredenheid ingericht, al bleven er nog heel wat wensen 

over. Zo waren de verwarming en de verlichting nog niet optimaal, maar die is inmiddels 

verbeterd. Zo successievelijk worden wel de meeste problemen opgelost, maar er blijft nog 

steeds werk over; zo moeten bijvoorbeeld veel van de nu nog opgerolde tekeningen nog in de 

GABS-kast gehangen worden. Zaken als vondstadministratie en plaatsing van onder meer 



gereedschappen zijn nog niet ideaal. De ruimte op de begane grond wordt ook gebruikt door 

medewerkers van het Archeon. AWN-materiaal raakt daardoor soms verspreid over andere 

locaties op het Archeon-terrein. 

Door een goede verbinding met het Internet is veel gewonnen; veel verenigingszaken kunnen 

nu vanuit de werkruimte gerealiseerd worden. Ook is het nu mogelijk om met eigen 

apparatuur in te loggen op het Internet. 

Helaas bleek onze laptop niet meer te repareren en moesten we omzien naar een vervanger. 

Van de RABO-bank Alphen aan den Rijn hebben we subsidie gekregen om een nieuwe laptop 

met software aan te schaffen. 

 

Omgang met Archeon en Provincie 

Wij delen het Archeologiehuis met de Provincie Zuid-Holland (waarbij Frits Kleinhuis ons 

onmisbare aanspreekpunt is) en het Erfgoedhuis Zuid-Holland (met als aanspreekpunt 

Janneke van Haver-Plas), terwijl onze ‘huisbaas’ Archeon in de persoon van Jack Veldman 

een grote rol speelt wat het gebouw betreft. We zijn alle partijen erkentelijk voor hun 

gastvrijheid en prijzen ons gelukkig met ons onderkomen. Tot nu toe is hebben wij weinig 

tegenprestaties geleverd, maar op het gebied van de educatie zijn er verplichtingen. In dit 

verslagjaar kon daar nog geen invulling aan gegeven worden. 

Waar wij de begane grond en de bovenste verdieping onder de kap als ons ‘eigen’ territorium 

mogen beschouwen, is de tussenverdieping niet uitsluitend voor de AWN bedoeld. Dat 

samenwonen en –werken vergt enige inschikkelijkheid. Wij bieden dan ook graag onze mooie 

ruimte boven aan, bijvoorbeeld als vergaderruimte. Die blijkt daarvoor heel geschikt, zoals 

bijvoorbeeld aangetoond werd bij een door het Erfgoedhuis geregelde vergadering. Wij 

rekenen op een langdurige en voorbeeldige samenwerking met onze partners. 

 

Werkzaamheden  

Er wordt gewerkt aan de uitwerking van: 

1) Alphen De Hoorn 1998, vooral door Leo den Hollander. Er is voortgang, maar publicatie is 

nog niet in zicht. 

2) Romeins Bodegraven 1995-1996, 2002. Dit project nadert zijn voltooiing; het is de 

bedoeling om een rapport in de Renus-Reeks uit te brengen. Een leescommissie heeft de tekst 

doorgenomen en vele suggesties gedaan. Er is geen overeenstemming met betrekking tot 

interpretatie van het materiaal; het is belangrijk dat hiervoor een goede oplossing komt. 

 

Bij de RCE zijn de rapportages van Noordwijk-Boekhorst en Bodegraven-Paardenburg 

aangeleverd. 

 

Dankzij de subsidie van het Rijnstreekfonds hebben we de beschikking over opmaak-software 

gekregen waarmee we publicaties in de toekomst volledig in eigen beheer kunnen maken. 

 

In de periode dat de afdeling op de Herengracht in Leiden verbleef, kwam de vraag van de 

zijde van de familie van ons overleden lid Bob van den Berg of wij belangstelling zouden 

hebben voor zijn archeologische boeken. Hierop is uiteraard in bevestigende zin gereageerd 

en de boeken zijn in Oegstgeest opgehaald. Door alle verhuizingsperikelen zijn ze tot dit jaar 

in de doos gebleven, maar intussen zijn ze van een ex-libris voorzien, dat de herkomst 

vermeldt, en op de planken geplaatst. De boeken zijn een getuigenis van Bobs archeologische 

belangstelling, zijn studie en zijn reizen.  

 

Op de maandagavonden is gewerkt aan de uitwerking van kleinere opgravingen; voorzien 

wordt dat publicaties worden gebundeld en/of op de website geplaatst worden. 



Op dinsdag werd gewerkt aan de rapportage over de waterput in Oegstgeest-Rhijngeest, 

Bodegraven en Alphen-De Hoorn, naast tal van zaken van meer huishoudelijke aard. 

De restauratie-ploeg heeft dit jaar een aantal fraaie stukken aardewerk “geassembleerd”. 

 

Huys “Den Tol”, Koudekerk aan den Rijn (gemeente Rijnwoude) 

Een drietal jaren geleden is bij een lid in Koudekerk aan den Rijn een aantal dozen bezorgd 

uit de nalatenschap van dr. D. van Tol. De inhoud zou de archeologica bevatten, die hij 

verzameld had bij zijn jarenlange onderzoek naar de geschiedenis van Den Tol. Dit is 

gepubliceerd in: Het Huis Tol te Koudekerk, Alphen aan den Rijn 1999. 

Afgelopen zomer zijn twee leden begonnen dit materiaal uit te zoeken en op te bergen in 

standaard bodemarchiefdozen. Een aantal in het boek vermelde objecten vermeld is inderdaad 

teruggevonden. Een aanzienlijk deel van het materiaal bleek echter niet of nauwelijks 

gereinigd. Dit deel is getransporteerd naar de AWN-locatie om alsnog gewassen te worden. 

Daarna werd duidelijk dat het meestal om laat materiaal gaat; zou het wellicht de laatste 

schoning van de gracht van Den Tol kunnen betreffen? Merkwaardig was de aanwezigheid 

van een hoeveelheid scherven, duidelijk niet uit Nederland afkomstig, maar waarschijnlijk uit 

het mediterrane gebied. Hierover is al een contact met een conservator van het RMO geweest. 

In 2013 moet de laatste hand aan deze klus gelegd worden. 

 

Tentoonstellingen 

Er zijn presentaties van ‘ons’ materiaal in de permanente opstelling in het Katwijks Museum 

en de Oudheidkamer in Koudekerk. Ook werden enkele zaken waardig bevonden om in de 

expositie in het Archeologiehuis getoond te worden. 

 

Vrijwilligersmarkten  

Onze gebruikelijke aanwezigheid op de Vrijwilligersmarkt in Voorschoten heeft weer 

plaatsgevonden op 8 september; de mooie witte ‘koffers’ van de ‘kraamcommissie’ hebben 

daarbij weer prima dienst gedaan.  

 

Website en mailinglist 

De website van de Rijnstreek is te vinden op: www.awn-afd6.nl. Odile Hoogzaad beheert de 

website. Kopij voor de website kan gericht worden aan het algemene e-mail-adres: 

awnrijnstreek@yahoo.com  De website is ook via de AWN-website (www.awn-

archeologie.nl) gelinkt. Het belang van de website wordt groter, ook voor publicatie van onze 

rapporten. 

Voor actuele informatie kan op de website gekeken worden. Regelmatig worden er ook e-

mails rondgestuurd met betrekking tot veldwerk en andere zaken. Hebt u tot nog toe geen e-

mail ontvangen, maar stelt u daar wel prijs op, dan graag even een bericht naar 

awnrijnstreek@yahoo.com.  

 

Zwammerdam schepen 

Dit jaar heeft onze afdeling samen met Tom Hazenberg het initiatief genomen om de 

Romeinse schepen die in de jaren ’70 in Zwammerdam zijn opgegraven weer onder de 

aandacht te brengen. Daartoe is er overleg geweest met de RCE, de gemeente Alphen aan den 

Rijn, de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden en andere instanties. Gedacht wordt 

aan het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek gevolgd door een rapportage. 

 

Leden 

http://www.awn-afd6.nl/
mailto:awnrijnstreek@yahoo.com
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Het officiële ledental van de afdeling Rijnstreek bedroeg op de lijst van de AWN-

ledenadministratie van 1 januari 2013 117 leden. Dit is ten opzichte van een jaar geleden een 

netto afname met 3 leden. 

In totaal krijgen ruim 230 personen en instanties de Renus toegezonden. Naast de leden zijn 

dit een aantal buitenleden en heel wat instanties, bestaande uit overige AWN-organen, als 

mede gemeenten en historische verenigingen die binnen onze afdeling vallen, maar waardoor 

onze activiteiten beter zichtbaar worden voor overheden en zusterverenigingen.  

 

Lezingen 

In 2012 zijn de volgende lezingen gehouden: 

- op 5 maart: in aansluiting op de jaarvergadering sprak Antoine Wilbers over de Oude Rijn- 

monding 

- op 17 april Wouter Vos over Valkenburg-de Woerd 

- op 1 mei Ab Waasdorp over Romeins Den Haag 

- op 22 oktober Jan van Doesburg over het middeleeuwse Hama-land 

- en op 26 november Menno Dijkstra over de vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Zuid-

Holland. 

 

De organisatie van de lezingen was in handen van Pierre van Grinsven. De plaats was steeds 

het Archeologiehuis. Het gebruik van het atrium is nog niet optimaal; de capaciteit, de 

akoestiek, het comfort en de veiligheid vragen nog aandacht. De belangstelling voor de 

lezingen is stijgend. 

De Vereniging van Vrienden van het 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. Krijgt u geen e-mails, maar stelt u daar wel prijs op, dan graag even 

een bericht naar awnrijnstreek@yahoo.com. Dit is vooral van belang omdat de papieren 

uitgave van de Renus komt te vervallen. 

 

Publicaties door leden van Rijnstreek of over gegevens van de Rijnstreek  

In 2012 is één nummer van ons afdelingsblad verschenen. De eindredactie, productie en 

verzending werden verzorgd door Piet de Baar. 

Freek Lugt bracht een nieuw boek uit: ‘Het ontstaan van Leiden’. 

Of er daarnaast dit jaar door andere leden van onze afdeling nog belangwekkende artikelen en 

dergelijke in andere organen dan de Renus gepubliceerd zijn, is ons niet bekend. In 2013 

wordt de dissertatie van onze oud-secretaris Roos van Oosten verwacht. 

 

Archeologische contacten 

Sinds de invoering van de nieuwe wet op de archeologische monumentenzorg in september 

2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor uitvoeren en handhaven van het archeologisch 

beleid. 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 2012 

hadden nog niet alle gemeenten een door de raad goedgekeurd archeologisch beleid. Waar 

mogelijk biedt het bestuur hulp 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 
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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. Maar 

dat doen we graag, tot heil van het archeologisch bodemarchief. 

 

De AWN neemt deel aan het overleg in het kader van de Erfgoedkoepel, een orgaan waarin 

alle Leidse historische verenigingen deelnemen. Er is een open overleg met de gemeente 

Leiden, dat een informatief karakter heeft. 

 

Contacten met archeologische bedrijven. 

We hebben een speciale relatie met Hazenberg Archeologie Leiden. We krijgen vooral hulp 

bij het uitwerken van onze grote opgravingen als Alphen-De Hoorn en Bodegraven. Tom 

Hazenberg helpt hierbij mee om tot rapportage in boekvorm te komen. Ook krijgen we steun 

bij het uitbrengen van de Renus-Reeks. 

 

Bert Zandbergen, secretaris. 



Archeologisch Jaarverslag 2012 
 

Katwijk 

Wassenaarseweg 

Een akkerperceel nabij de Wassenaarseweg (Mient-zuid) is met de detector nagelopen. 

Hierbij zijn qua metaal gevonden: een Romeinse fibula en munt, verder een rond schijfje met 

concentrische ringdecoratie, misschien een gewichtje. Daarnaast is een kleine hoeveelheid 

Romeins aardewerk verzameld, half inheems-Romeins, half import. De scherven zijn 

verweerd en merendeels klein en dus slecht te determineren en dateren. Een nauwkeuriger 

datering dan 40-260 is niet te geven. Tussen het inheemse materiaal bevinden zich een 

speelschijfje en enige kleine gedecoreerde scherven. Blijkens het verkennend onderzoek op 

het nabijgelegen voormalige vliegveld Valkenburg hoeft het aantreffen van mogelijke 

Romeinse activiteiten alhier niet te verbazen. 

D. van der Kooij 

 

Koudekerk 

Een booronderzoek en een veldverkenning in de Hondsdijkse polder. 

In de zomer van 2010 heeft een amateur-archeoloog met een metaaldetector gezocht in de 

Hondsdijkse polder onder Koudekerk aan den Rijn (in de gemeente Rijnwoude). Hij trof op 

een plaats ten noorden van de Molenwetering aardewerk-fragmenten aan. Deze vondst is 

gemeld aan de beheerder van het provinciaal depot, Frits Kleinhuis. De locatie langs de 

Molenwetering is interessant omdat juist ten zuiden van die wetering in 1992 sporen van een 

inheems-Romeinse nederzetting zijn gevonden door de AWN-afdeling Rijnstreek. 

In de Hondsdijkse polder is veel klei afgegraven voor de toenmalige dakpannenindustrie en de 

kans bestaat dat daarbij mogelijke vindplaatsen al vergraven zijn. Middels een verkennend 

booronderzoek kan hier meer inzicht in worden verkregen. Een veldverkenning kan een 

indicatie geven over wat voor soort vindplaats verwacht kan worden. De informatie zal ook 

gebruikt worden om de toekomstige verwachtingskaart van de gemeente Rijnwoude aan te 

vullen. 

Het booronderzoek en de veldverkenning werden in mei 2011 uitgevoerd. Er zijn twee 

boorraaien uitgezet en de boringen laten inderdaad zien dat hier de klei niet is afgegraven. De 

bodemopbouw bestaat uit klei met daarin veel veenlaagjes. Er zijn geen indicaties van 

bewoning aangetroffen. 

De veldverkenning is uitgevoerd op het stuk land dat lag naast het terrein waar de inheems-

Romeinse vondstplaats was gevonden. Het land was recentelijk omgeploegd en ingezaaid als 

nieuw grasland. De eigenaar had geen bezwaar dat de AWN op dit land de verkenning 

uitvoerde. 

Het terrein was werd verdeeld in 7 bij 5 vakken. Per vak werd aardewerk verzameld en de 

verwachting was om inheems-Romeins aardewerk aan te treffen. Dit was niet het geval. Het 

gevonden aardewerk dateert tussen de zeventiende en twintigste eeuw en is duidelijk 

afkomstig van het opbrengen van grond om de zuidkant van de Molenwetering te versterken. 

De resultaten worden nog uitgewerkt in een uitvoerig rapport. 

Een boeiende activiteit, waar de leden van de AWN-afdeling Rijnstreek een dag weer eens in 
het veld konden staan. 

P. van Grinsven 

 

Oegstgeest, Nieuw Rhijngeest 

Tijdens een veldverkenning in 2010 werd door een lid van de AWN-Rijnstreek in het talud 

van een pas gegraven watergang ter afscheiding van het terrein Nieuw Rhijngeest-Zuid (fase 1) 
een donkergrijs gekleurd grondspoor aangetroffen. Bij nader (oppervlakkig) onderzoek werd 



in de bovenlaag een groot aantal fragmenten houtskool en huttenleem verzameld. Gezien de 

locatie en samenstelling van  het vondstmateriaal  was het niet ondenkbaar dat het een 

vroegmiddeleeuwse water(put) betrof. De vondst werd vervolgens gemeld bij de gemeente 

Oegstgeest. Na toestemming van de grondeigenaar en de gemeente Oegstgeest werd op 20 

juni 2012 door de AWN-Rijnstreek een kleine opgraving uitgevoerd met als doel 

duidelijkheid te verkrijgen over opbouw en datering van het in 2010 aangetroffen grondspoor. 

Om inzicht te verkrijgen over de samenstelling van de ondergrond werd op ongeveer een 

halve meter vóór de waterput door de graafmachine een rechthoekige werkput uitgegraven. 

Van zowel de zuidelijke als westelijke putwand werd de opbouw van de ondergrond 

getekend. Vervolgens werd handmatig een smalle sleuf richting de waterput gegraven; op 

deze wijze kon worden vastgesteld of de inhoud van de ton handmatig kon worden 

uitgegraven. Het was namelijk niet uitgesloten dat bij de aanleg van de eerdergenoemde 

watergang een deel van de oorspronkelijke insteek was vergraven, met als gevolg dat de 

putinhoud dan geheel met water was verzadigd; dit bleek echter niet het geval. Na deze 

constatering werd de smalle sleuf aan de voorzijde verbreed en behoedzaam werden de 

voorste zeven duigen en nog aanwezige hoepels van de ton(put) uitgeprepareerd. Het betrof 

hier, wat later zou blijken, enkel het onderste deel (hoogte circa 45 cm) van een ronde 

eikenhouten ton (diameter circa 78 cm), waarvan de onderzijde tot in de watervoerende 

zandlaag was ingegraven. Het vondstmateriaal uit de onderste invullagen bestond 

hoofdzakelijk uit organisch materiaal (houtsplinters, takjes, mest en een beperkte hoeveelheid 

botmateriaal (slachtafval). Gebruiksaardewerk werd slechts beperkt aangetroffen. Dr. Menno 

Dijkstra heeft het gedraaide aardewerk tussen 600 en 700 na Chr. gedateerd. In de afdeklaag 

waarmee de waterput na gebruik werd opgevuld, is opvallend veel huttenleem aangetroffen; 

enkele grote stukken zijn ongewoon driehoekig van doorsnede. Opmerkelijk zijn de restanten 

van vier aangepunte duigen die aan de achterzijde van de ton(put) werden aangetroffen; 

mogelijk zijn deze na het ingraven van de ton aangebracht/ingeslagen om deze te fixeren 

en/of te verstevigen. Het vondstmateriaal zal na onderzoek worden overgedragen aan het 

provinciaal depot in Alphen aan den Rijn. Een bijzonder woord van dank aan Jasper de Bruin 

voor de assistentie bij het graven van de werkput. 

L.A. den Hollander 

 

Voorschoten 

Willibrordusstraat  

Een inwoner van een van de kerkehuisjes stuitte bij tuinwerkzaamheden op een dieper 

liggende fundering; dit werd gemeld. Deze huisjes langs de Willibrordusstraat en de 

Schoolstraat sluiten aan deze beide zijden het kerkelijk gebied af. In hun huidige vorm dateren 

zij uit de jaren dertig. Aan de achterzijde vormt de kerkhofmuur de begrenzing van de tuinen. 

Uit nieuwsgierigheid was het gat vergroot totdat ruim een halve meter muur was blootgelegd; 

tevens was het aangetroffen materiaal verzameld. Dankzij de vondstmelding was het mogelijk 

enig aanvullend onderzoek uit te voeren en het geheel vast te leggen. Een gutsboring leverde 

de volgende bodemopbouw op: 0=MV, 0-60 teelaarde, 60-89 teelaarde naar beneden steeds 

lichter, 89-109 schoon strandwalzand, 109 boor stuit op een harde zandlaag. De ongestoorde 

strandwal ligt hier dus relatief hoog in vergelijking met elders in het centrum. Het krappe 

putje moest nog iets worden uitgediept om het schone zandniveau te bereiken en om de diepte 

van de muur te bepalen. Bij het zorgvuldig uitdiepen werden uit het laagste niveau twee 

scherven verzameld, die een datering in de dertiende eeuw mogelijk maken. Het materiaal uit 

de hogere lagen bood weinig nieuws: het meeste komt uit de laatste twee eeuwen, met een 

enkel ding teruggaand tot de zestiende eeuw. 

De fundering had nog een opbouw van 5 lagen met 4 versnijdingen. De steenmaten waren 

19x9x4 en 20x10x4,5; de baksteen was geel-lichtbruin gemengd van kleur. De ligging van de 



muur is niet in te passen in de huidige bebouwing en komt ook niet overeen met de 

minuutkaart van 1832. Bij nadere beschouwing bleek de fundering min of meer parallel te 

lopen met de kerkhofmuur. Indien aangenomen wordt dat de fundering de zestiende-eeuwse 

voorganger is van de huidige laat zeventiende/achttiende-eeuwse kerkhofmuur zou het 

kerkhof verkleind zijn met een strook van een à twee meter. Afgezien is van de mogelijkheid 

om dit te testen: het zou extra en verstorend graafwerk hebben vereist, want het putje aan de 

binnenzijde van de fundering (kerkhofzijde) was al te krap. 

D. van der Kooij  

 

Veldwerk in samenwerking met derden 

Aarlanderveen 

Een drietal leden voerde samen met een seniorarcheoloog van het bureau “Terra” de 

archeologische begeleiding uit van het uitgraven van een bouwput naast de R.K. kerk van 

Aarlanderveen. Deze ligt aan het noordelijk einde van het lange, smalle bewoningslint, dat 

Aarlanderveen is. De bouwput ligt naast de noordwestzijde van de kerk. 

Het funderingsvlak van de nieuwbouw lag ruim een halve meter onder maaiveld. Alles boven 

dit vlak bleek verstoord of opgebracht. Het enige aangetroffen spoor was de fundering van 

een langsgevel van een gebouw. Gezien de ligging op de achterhelft van het perceel zal het 

een deel van een stal of ander bijgebouw van een meer naar voren gelegen boerderij geweest 

zijn en te dateren in de achttiende of negentiende eeuw. 

Het weinige vondstmateriaal bestond voor de helft uit bouwmateriaal, dat toe te rekenen valt 

aan de kerk, die uit de eerste decennia van de twintigste eeuw stamt. De rest was aardewerk, 

waaronder een paar bloempotfragmenten, en niet vroeger dan de achttiende eeuw te dateren. 

D. van der Kooij 

 

Financieel overzicht 
 

KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER CATEGORIE over geheel 2012   

        

        

 Kosten  begr.  opbrengsten/ontvangsten  begr. 

        

A Lezingen  €   415,48  400  Rente spaarrekening   €      48,42  50 

B Renus / Renusreeks  €   606,64  1000  AWN-retributie  €    957,50  900 

C Bestuurskosten  €   109,76  200  Verkoop Renus Reeks   €      30,00  50 

D Kosten Huisvesting etc.  €   312,88  0   RABO Rijnstreekfonds donatie   € 3.208,50   

E Deskundigheidsbevordering  €   100,00  300   Uit reserve  €    849,03   

F Kosten opgravingen  €       8,00  100   subsidies   500 

G Kosten uitwerkingen  €   240,69  700   vergoeding opgravingen   100 

H Verplichting computer+software  € 3.300,00     uit reserve    1100 

        

 totaal kosten  € 5.093,45  2700   totaal opbrengsten   € 5.093,45  2700 

        

        

        

        
 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2012     

       

 voorraad Renus Reeks  €         91,58   eigen vermogen  €    -454,77   

 liquide middelen bank, kas   reserveringen         



       Betaalrekening   €     4.039,64         uitwerken rapporten  €   5.573,00   

       Spaarrekening  €     4.287,01         laptop+software  €   3.300,00   

       

       

   €     8.418,23     €   8.418,23   

       

 Toename voorraad Renus Reeks: 2 bij laten drukken, 1 verkocht.   

 Toename spaarrekening door rentebijschrijving: € 48,42.   

 Toename betaalrekening door donatie van RABO Rijnstreekfonds, besteding hiervan pas begin 2013. 

       

 TER VERGELIJKING: BALANS per 31-12-2011   

       

 voorraad Renus Reeks  €         61,58   eigen vermogen   €     364,26   

 liquide middelen bank, kas   reserveringen    

       Betaalrekening   €     1.637,09         uitwerken rapporten  €   5.573,00   

       Spaarrekening  €     4.238,59      

       

   €     5.937,26     €   5.937,26   

       

 verschil met balans per 31-12-2011: saldo spaarrekening per 31-12 2011 = € 4238,59.   
 

        

        

BEGROTING 2013      

       

       

 Kosten    opbrengsten/ontvangsten  

       

A Lezingen  €     450,00   1 Retributie AWN  €     950,00  

B Renus en Renus Reeks  €     500,00   2 Rente Plusrekening  €       75,00  

C Bestuurskosten  €     100,00   3 Vergoeding opgravingen  €     100,00  

D Huisvesting/facilitair/diversen  €     350,00   4 Subsidies  €     500,00  

E Deskundigheidsbevordering  €     100,00   5 Inkomsten Renus Reeks  €       50,00  

F Kosten opgravingen  €     100,00   6 Uit de reserve tbv publicaties  €     175,00  

G Kosten uitwerkingen  €     250,00      

       

         

   €   1.850,00      €   1.850,00  
 

       

        

        

        

        

        

        

     

  

   

   

     

    

    

      

   

     

      



        

        

      

        

        

        

        

        

        

        

        

    

AWN lezingen voorjaar 2013 
 

Julia Chorus, maandag 25 februari, aanvang 20.30 uur, na de algemene 

ledenvergadering. 
 

Zwerftocht door het Utrechtse castellum op het Domplein: ongepubliceerd onderzoek van Van 

Giffen (1949), Stooker en Isings (1956/1964). 

 
Al sinds 1929 wordt er onderzoek gedaan naar het Romeinse castellum Traiectum in Utrecht. 

Resten van houtbouw- en steenbouwfasen van dit fort worden al eeuwen bedekt door de 

Domkerk en de kinderkopjes van het Domplein. Van Giffen en verschillende andere 

onderzoekers hebben belangrijke delen van dit castellum blootgelegd, maar lang niet alles van 

die opgravingen is uitgewerkt en gepubliceerd. 

Deze lezing gaat over het recente onderzoek van de spreker, de uitwerking en publicatie van 

twee van die oude en ongepubliceerde opgravingen. De eerste vond in 1949 midden op het 

Domplein plaats, waar tot 1674 het middenschip van de Domkerk stond. Het tweede 

onderzoek is in 1956 en 1964 in de Pandhof van de Domkerk uitgevoerd. Allebei de plekken 

bevonden zich binnen de wallen en muren van het castellum. 

In het kader van de publieksplannen op het Domplein door de initiatiefgroep Domplein 2013 

en binnen het Odyssee-programma, waarin oud onderzoek wordt uitgewerkt, kunnen na meer 

dan 60 jaar oude schulden worden ingelost. 
 

Roos van Oosten, maandag 8 april, aanvang 20.00 uur. 
 

Het vuil, de stad en de beerput. 

  

In de stadsarcheologie zijn de afgelopen decennia honderden beerputten opgegraven. Tot nog 

toe is de meeste aandacht uitgegaan naar het vondstmateriaal. Nu kan niet ontkend worden dat 

archeologisch complete grapen, pispotten en faience borden interessant zijn, maar de 

constructie van de beerput zelf en de stratigrafie in de beerput heeft daardoor te weinig 

aandacht gekregen. Sporen die wijzen op het (frequent) leegscheppen van beerputten worden 

bijvoorbeeld bijna systematisch over het hoofd gezien. 

Naast een pleidooi voor een 'contextgebonden analyse' zal in de lezing aandacht besteed 

worden aan de beerput in de context van het stedelijk afvalpatroon. In een stad als Haarlem 

houdt de toename van de bevolking gelijke tred met de toename van het aantal beerputten. 

Echter, in Den Bosch en in Leiden gaat de regelmaat 'hoe meer inwoners, hoe meer 

beerputten' niet op. Met behulp van historische bronnen kan aannemelijk gemaakt worden 

dat deze discrepanties erop wijzen dat de aanwezigheid van beerputten mede is bepaald door 



geologische omstandigheden en stedelijke politiek. In het bijzonder 'het beerputtenbeleid' in 

de stad Leiden zal uitgelicht worden.  

 

Richard Jansen, maandag 27 mei, aanvang 20.00 uur. 
 

Het archeologisch Landschap van Allure: De Maashorst (Noord-Brabant). 

Vorstengraven, grafvelden en nederzettingen uit late prehistorie en Romeinse tijd 

 

Het natuurgebied De Maashorst ligt in het oosten van de provincie Noord-Brabant en is door 

de provincie betiteld als Landschap van Allure. Recente opgravingen in het gebied, waar tot 

voor kort archeologisch weinig van bekend was, maken het gebied ook tot een archeologisch 

Landschap van Allure! 

In deze lezing wordt aan de hand van recent onderzoek van unieke vorstengraven, uitgestrekte 

grafvelden en meerdere nederzettingen het verhaal verteld over de bewoning en exploitatie 

van het gebied in de late prehistorie en Romeinse tijd. 

 



Archeologisch onderzoek te Nieuwveen-Muggenlaan. 
 

In het centrum van Nieuwveen, voorheen gemeente Liemeer, thans gemeente Nieuwkoop, ligt 

een terrein braak waar vroeger de gebouwen van de St. Johannes Stichting uit vooral de 

dertiger jaren hebben gestaan. Het terrein was na verkennend booronderzoek vrijgegeven voor 

nieuwe bebouwing. De Historische Kring Liemeer vond de plaats van het terrein zeer 

interessant, omdat die ligt midden in het dorp, daar waar de ontwikkeling van het veendorp 

heeft plaatsgevonden. De Historische Kring heeft de AWN-afdeling Rijnstreek gevraagd om 

mee te helpen met het archeologisch onderzoek. 

 

Bij bestudering van kaarten uit 1742, 1831 en 1971 bleek dat er nog enkele delen van het 

terrein niet verstoord zouden moeten zijn door de vroegere bebouwing. Er is een plan van 

aanpak geschreven voor aanvullend booronderzoek en daarna verkennend 

proefsleuvenonderzoek. Toestemming werd verkregen van de eigenaar van het terrein, de 

gemeente Nieuwkoop en de RCE. 

 

 
 

In afbeelding 1 is weergegeven waar de boringen en proefsleuven zijn uitgevoerd. 

 

De boringen lieten zien dat in het noordelijke deel van het terrein de bodemopbouw bestond 

uit een dikke bewoningslaag van ongeveer 2 m op natuurlijk veen. 

 

Besloten is om op drie zaterdagen het proefsleuvenonderzoek uit te voeren. De Historische 

Kring Liemeer had een sponsor gevonden die bereid was een graafmachine met machinist ter 

beschikking te stellen. 

 



Onder grote belangstelling van leden van de Historische Kring Liemeer en de AWN-afdeling 

Rijnstreek is op zaterdag 4 augustus begonnen met het archeologisch onderzoek op het terrein 

aan de Muggenlaan in Nieuwveen. 

 

 
 

Er is een proefsleuf (put 2) gegraven van ongeveer 30 bij 3 meter op het noordelijke deel van 

het terrein. Op een diepte van ongeveer 1,40-1,50 m onder het maaiveld werd het 

oorspronkelijke weiland/landbouwniveau aangetroffen. Dit niveau is opgehoogd met een 

dunne laag wit zand om een goede waterdoorlaatbaarheid te verkrijgen. Daarboven - tot het 

maaiveld - is het terrein opgehoogd met alles wat voorhanden was: klei, zand en veraard veen. 

De aangetroffen aardewerkfragmenten boven de witte zandlaag zijn niet specifiek voor de 

plaats en kunnen van overal zijn aangevoerd. 

 

In de proefsleuf is o.a. een sloot aangetroffen die onder het niveau van de ophoging lag. Deze 

sloot was enkele meters breed, met beschoeiingen aan beide kanten, bestaande uit planken die 

met paaltjes gesteund werden. De bodem van de sloot was bedekt met een riet/strolaag. De 

ligging van de sloot komt goed overeen met de sloot afgebeeld op de kaart van 1742. De in de 

sloot gevonden aardewerkfragmenten zijn waarschijnlijk wel representatief voor de periode 

dat de sloot in gebruik is geweest. Ook is er in de proefsleuf een poeltje aangetroffen en 

verder nog palenclusters die mogelijk als weilandafscheidingen gediend kunnen hebben. 

Nader onderzoek aan het gevonden aardewerk en houtmonsters vindt in een later stadium 

plaats. 

 

Op zaterdag 25 augustus is het onderzoek voortgezet met het graven van put 3. Hier bleek een 

recent riool de bodem ernstig verstoord te hebben. Besloten werd om put 5 aan te leggen in 

het verlengde van de sloot die in put 2 was gevonden. Deze ontwateringssloot was vrij diep, 

ruim een meter onder het toenmalige maaiveld, hetgeen overeenkomt met bijna 3 m onder het 

huidige maaiveld. Deze sloot is door de eeuwen heen gebruikt als afvalkuil en vooral in het 

noordelijk deel werden bakken vol met aardewerk aangetroffen, voornamelijk uit de zestiende 

tot negentiende eeuw. In het zuidelijk deel was de sloot afgedamd met een houten wand. 

 

Op zaterdag 1 september zijn de putten 1 en 6 gegraven. Ook hier werd een oud maaiveld op 

een diepte van 1,70-2,0 m aangetroffen. In put 1 werden de resten van een fundering van een 



gebouw aangetroffen, bestaande uit een door palen gedragen dikke plank met daarop de resten 

van drie lagen baksteen. Waarschijnlijk was dit een fundering voor achttiende-eeuwse 

bebouwing; determinatie van het aardewerk moet hierover uitsluitsel geven. 

Put 6 is aangelegd in een sloot die voorkomt op de kaart van 1742. Ook deze sloot was diep 

uitgegraven: meer dan 1 m onder het oude maaiveld. In de put werd een zestal zeer dikke 

palen aangetroffen, waarvan nog niet duidelijk is waar die voor gediend hebben. Ook werden 

de resten van twee kleine muurtjes gevonden. 

 

Al met al kan gesproken worden van een zeer geslaagde opgraving voor zowel de AWN-

afdeling Rijnstreek als de Historische Kring Liemeer, waar heel veel mensen aan hebben 

deelgenomen en die ook is gebruikt om de mensen praktijkervaring op te laten doen in het 

opgraven. De uitwerking zal nog maanden in beslag nemen, vooral door het grote aantal 

vondsten. Wel is alles inmiddels al gewassen. 

 

Opgemerkt kan nog worden dat de werkzaamheden erg gehinderd werden door de talloze 

kabels en leidingen op de meest onverwachte plaatsen, en dat terwijl volgens de Klic-kaart het 

gehele terrein “leeg” zou moeten zijn! 

 

Pierre van Grinsven 

 

Begeleiding kijksleuven locatie Oud Bodegraafseweg in Bodegraven. 
Rapport van de waarnemingen gedaan bij het begeleiden van het uitgraven van twee sleuven 

voor het plaatsen van containers in het trottoir van de Oud Bodegraafseweg in Bodegraven. 

 

Begeleiding uitgevoerd door Chris Zwaan, Ab van Grol en Suus Sprey, 27 april 2010. 

 

 1. Inleiding. 

 

Twee containers die ingegraven waren op de Oude Bodegraafseweg moesten worden 

verplaatst naar een nieuwe locatie in het trottoir bij de huidige Albert Heijn-supermarkt. Op 

deze locatie moest worden onderzocht waar leidingen lagen alvorens de nieuwe containers 

geplaatst konden worden. Hiervoor werden twee sleufjes gegraven door de aannemer Rubo op 

27 april 2010. De AWN werd gevraagd het graven van deze twee sleuven archeologisch te 

begeleiden. 

 

 2. Locatie. 

 



 
 

Afb.1. Locatie AH in Bodegraven (Google Earth). 

 

In afbeelding 1 is de locatie van de Albert Heijn weergegeven. Dit gebied is volgens de 

verwachtingskaart van de gemeente Bodegraven van grote archeologische waarde, zoals blijkt 

uit de uitsnede van deze kaart voor het gebied rond de Oud Bodegraafseweg, weergegeven in 

afbeelding 2. 

 

 

 

 
 



Afb. 2. Uitsnede archeologische verwachtingskaart Bodegraven.
1
 

 

Het vierkant met het nummer 30 is de locatie van de AH. Daarnaast op locatie 25 heeft de 

AWN een opgraving uitgevoerd in 1996. Beunder heeft waarnemingen gedaan bij de aanleg 

van het riool in de Oud Bodegraafseweg in 1980. 

 

3. Administratieve gegevens van het onderzoekgebied. 

 

Projectnaam: Bodegraven Oud Bodegraafseweg AH. 

Provincie: Zuid-Holland. 

Gemeente: Bodegraven. 

Toponiem: Bodegraven AH 2010. 

Kaartbladnummer: 31 D. 

CMA/AMK status: Terrein van hoge archeologische waarde. 

Huidig grondgebruik: deel van het wegdek Oud Bodegraafseweg. 

Periode: Romeins tot Nieuwe Tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 4. De waarnemingen tijdens het graven van de kijksleuven. 

 

 

                                                 
1
 RAAP-rapport nr. 1069. 

 



 
 

In afb. 3 is de locatie van de twee sleuven weergegeven. 

 

De eerste sleuf lag op ongeveer 2,0 m ten zuiden van de hoek van de zuidwest/zuidoost gevel 

van de Albert Heijn en 1,5 m naar het oosten. De sleuf was 3,25 m bij 0,90 m. In afbeelding 4 

is een schets gegeven van deze sleuf. 

 



 
 

 

Afb. 4. Situatie van Sleuf 1. 

 

Aan de zuidkant van de sleuf (afb. 4) lagen drie leidingen; dit gedeelte was tot op de bodem 

(op 1 m onder maaiveld) met zand opgevuld. In het oost-profiel A-B kwam onder het zand 

een laagje met materiaal tevoorschijn. Het materiaal kwam uit de geroerde grond (afb. 5). 

Het westprofiel C-D liet onder het zand en de geroerde grond op ongeveer 0,6 m onder 

maaiveld een laag van donkergrijze vaste klei zien, met wat baksteen en kiezel. Op ongeveer 

0,80 m onder maaiveld lag een eikenhouten plankje van 0,06 x 0,30 m. Of deze plank van 

recente datum of ouder is, was niet duidelijk (afb. 6). 

 



 
 

 

Afb. 5. Profiel A-B van sleuf 1. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Afb. 6. Profiel C-D van sleuf 1. 

 

Het westprofiel C-D liet onder het zand en de geroerde grond op ongeveer 0,60 m onder 

maaiveld een laag van donkergrijze vaste klei zien met wat baksteen en kiezel. Op ongeveer 

0,80 m onder maaiveld lag een eikenhouten plankje van 0,06 x 0,30 m+. Of deze plank van 

recente datum is of ouder, was niet duidelijk. 

 

 

 



 
 

 

Afb. 7. Een foto van sleuf 1; profiel A-B. 

 

De tweede sleuf werd getrokken op ongeveer 1,35 m ten noorden van de zuidoost/noordwest 

gevel van de Albert Heijn. De sleuf had de afmetingen 0,60 x 4,00 m (afb. 8). 

 

 
 

 

Afb. 8. Vlak sleuf 2. 

 

 



 
 
 

Afb. 9. Schets positie sleuf 2. 

 

Vanaf de zuidkant van de sleuf lagen 12 leidingen. Dit gedeelte was tot 0,80 m uitgegraven en 

geheel opgevuld met zand. De laatste meter van de sleuf is tot een diepte van 1,10 m 

vrijgegraven. Onder het zand op een diepte van 0,80 m onder het maaiveld werd geroerde 

grond aangetroffen met materiaal. In afbeelding 9 is het profiel A-B weergegeven. 

 

Geconstateerd kon worden dat de bodem zeer verstoord is. Een uitzondering is mogelijk het 

kleine gedeelte in de eerste sleuf waar vaste grijze klei is aangetroffen. Als de plank van 

recente datum is, is dit gedeelte ook verstoord. 

Het vondstmateriaal is weergegeven in Bijlage 1. 

 

1. RAAP-rapport nr. 1069, 67, 2005, Plangebied Domburg Oud Bodegraafseweg en 

omgeving. 



Bijlage 1. Het vondstmateriaal. 

 

Bodegraven AH 2010 

Id vnr categorie soort baksel type functie aantal r w b o datering bijzonderheden 

1 1 aw gladw witgld     1     

2 1 aw dikw oranje  amf   1     

3 1 aw ruww grijs     1     

4 1 aw ruww rood     1     

5 1 fabst baksteen  tegula  2      oranje 

6 1 fabst baksteen  later  1      rood 

7 1 fabst baksteen  imbrex  1      rood 

8 1 fabst baksteen brok   2      oranje 

9 1 natst Lei    7       

10 1 bot     1       

11 1 slak     1       

12 1 glas recent wit   1       

13 1 glas recent groen   1       

14 1 fabst recent dakpan brok  1       

15 1 metaal lood  recent  1       

16 2 aw dikw oranje  amf   1     

17 2 fabst baksteen tegula   1      rood 

18 2 fabst baksteen imbrex   1      rood 

19 2 fabst baksteen brok   2      rood 

20 2 natst kiezel    1      klein 

21 3 aw ruww grijs     1     

22 3 glas groen recent?   1       

23 3 fabst dakpan recent   1       

24 3 bot     1       

25 3 nat matr Hk    3       

26 3 pijp steel    1       

27 4 natst kiezel grijs   1      9x8x1 cm 
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