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Renus is een uitgave van de afdeling Rijnstreek van de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.) en verschijnt tenminste twee-
maal per jaar. Oplage ca. 220 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, 2405 GR Alphen a/d Rijn, tel. 0172-494986

Ook houden wij ons aanbevolen voor melding van plaatsen waar graaf-
werkzaamheden plaats (gaan) vinden. Help mee het bodemarchief te red-
den: een kleine vondst kan het begin van iets belangrijks zijn!

Meehelpen met de 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, Langebrug 56 te 
Leiden, elke maandag (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 € 40,-- per jaar. Leden ontvangen zesmaal per 
jaar het tijdschrift Westerheem. Nieuwe leden worden persoonlijk uitgeno-
digd voor een eerste kennismaking met de afdeling.

Langebrug 56, 2311 TM  Leiden
awnrijnstreek@yahoo.com

www.awn.rijnstreek.geschiedenisbank-zh.nl
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VOORwOORd

Beste leden van de AWN-afdeling Rijnstreek.

Terugkijkend op 2009 moet ik constateren dat het een enerverend jaar is 
geweest. We konden gelukkig een aantal nieuwe actieve leden verwelko-
men; het is nu aardig druk op onze werkbijeenkomsten. Veel viel er niet op 
te graven; eigen opgravingen hadden we vrijwel niet en ook meewerken 
met commerciële archeologische bedrijven was beperkt.

Erg spannend was het in de contacten met de gemeenten in onze regio. 
Het AWN-correspondentschap krijgt steeds meer inhoud en er is goede sa-
menwerking met sommige gemeenten. De AWN-afdeling krijgt een nieuwe 
rol in het toetsen van het gemeentelijk archeologiebeleid. Sinds september 
2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van een 
gemeentelijk beleid en daar zijn alle gemeenten nog niet helemaal klaar 
voor. Hoezeer de spanningen in het veld met gemeenten en projectontwik-
kelaars kunnen oplopen, hebben we ervaren in Oegstgeest. We moeten nog 
wel het een en ander leren om goed om te gaan met deze ontwikkelingen.

Waar zullen we in 2010 ons nieuwe onderdak vinden? We zullen ons 
onderkomen in de Langebrug 56 moeten verlaten en zullen zeker met 
enige weemoed terugdenken aan deze mooie ruimte. We zijn druk in on-
derhandeling met de provincie en het Erfgoedhuis Zuid-Holland over inwo-
ning in het nog te bouwen Provinciaal Archeologisch Centrum (PAC) bij het 
Archeon. De mogelijkheden lijken gunstig, al is Alphen aan den Rijn voor 
menig lid een eind uit de buurt. Het wordt in ieder geval verhuizen en dat 
vraagt weer veel inspanningen van onze leden. Het wordt dus een moeilijk 
jaar, maar ik hoop velen van jullie te mogen ontmoeten aan het eind van 
2010 in ons nieuwe onderkomen.

Pierre van Grinsven,
voorzitter van de AWN-afdeling Rijnstreek.
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UitnOdiging 

voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de AWN-afde-
ling Rijnstreek op maandag 15 februari 2010

Plaats: Langebrug 56 (dus niet in het Regionaal Archief Leiden!), aanvang 
19.30 uur.

Agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 februari 2009   
(zie hieronder)
Jaarverslagen (zie elders in deze Renus)
Verslag van de kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie voor 2010
Financiën (zie de stukken elders in deze Renus)
Bestuurssamenstelling: Pierre van Grinsven is statutair aftredend en 
herkiesbaar. Hij stelt zich verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen gesteld 
worden volgens art. 3.2.3 van het Huishoudelijk Reglement tot uiterlijk 
zeven dagen voor 15 februari, schriftelijk ondersteund door tenminste 
tien leden. Deze kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een schrifte-
lijke verklaring van de kandidaat, waarin deze verklaart bereid te zijn als 
voorzitter in het bestuur zitting te nemen.
Stand van zaken beleidsdoelen van het bestuur
Stand van zaken huisvesting 
Rondvraag
Sluiting

Na afloop zal een koffiepauze worden ingelast, waarna rond 20.30 uur 
Tim de Ridder een lezing zal houden over Archeologische parels uit 
Vlaardingen (zie hierover meer elders in deze Renus).

 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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nOtUlen VAn de AlgeMene ledenVeRgAdeRing VAn de Awn-
Afdeling RijnstReek

23 februari 2009

Aanwezig zijn 17 leden en alle vier de bestuursleden, Pierre van Grinsven 
(voorzitter), Bert Zandbergen (secretaris), Henk Hegeman (penningmeester) 
en Piet de Baar (lid). Jan Nieuwenhuis is aanwezig namens het hoofdbestuur 
van de AWN.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, onder aantekening dat voortaan 
de ingekomen stukken worden behandeld bij ‘mededelingen’.

3. Mededelingen
De voorzitter meldt enkele zaken.

4. notulen van de Algemene ledenvergadering van 18 februari 2008
De secretaris verandert de naam ‘Nieuwenburg’ in ‘Nieuwenhuis’. De notulen 
worden vastgesteld.

5. jaarverslagen
De suggestie wordt gedaan om de rubriek publicaties duidelijk te splitsen in 
AWN-publicaties en publicaties van AWN-leden. De publicatie van Roos van 
Oosten over kralen in Alphen aan den Rijn en die van Suus Sprey en Ab van 
Grol over het Westeinde in Hazerswoude ontbreken, evenals de datum, het 
jaar van uitgifte en de paginanummers. Hierop zal voortaan scherper gelet 
worden.

Er wordt gevraagd om vermelding van de namen van de AWN-corres-
pondenten in het jaarverslag; dit zal in het volgende jaarverslag gebeuren.

Dick van der Kooij vindt dat de auteurs op de borrel bij Hazenberg t.g.v. 
de presentatie van de Renus-Reeks voorgesteld hadden moeten worden. Hij 
merkt verder op dat de benoeming van regionale archeologen (in casu te 
Voorschoten e.o.) nog niet rond is. De voorzitter geeft aan dat de kosten van 
die archeologen naar rato van FTE’s op de gemeentebegrotingen komen. 
Liselotte Takken (werkzaam bij Hazenberg) is benoemd tot archeoloog van 
de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk voor 1,5 dag per week.
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Aleid Muller merkt op dat er een verslag moet komen over een opgra-
ving voor de gemeente Reeuwijk. Dick van der Kooij reageert daarop met 
de mededeling dat dat een dezer weken na de inventarisatie van de vonds-
ten komt.

De voorzitter merkt op dat het de voorkeur is van de regio dat interes-
sante vondsten zoveel mogelijk naar de lokale Oudheidkamers gaan.

6. Verslag van de kascontrolecommissie
Ab van Grol en Dé Steures hadden zitting in de kascontrolecommissie. Ab 
voert namens de kascommissie het woord. De inkomsten en uitgaven klop-
ten en er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Het verslag wordt 
door de vergadering vastgesteld en aan de penningmeester en het bestuur 
wordt décharge verleend.

7. Benoeming kascontrolecommissie voor 2009
Tot leden worden benoemd Dé Steures en Leo den Hollander.

8. financiën
Hans Postma maakt een opmerking over de lage opbrengst aan rente op de 
Giroplusrekening. Door de penningmeester wordt toegezegd dat er naar 
een rekening met een hogere rente gezocht wordt.

Aleid Muller vraagt naar de post Kosten Huisvesting c.a.: wat betekent 
deze post als we geen huur betalen? De penningmeester antwoordt dat dit 
kosten zijn voor inboedel, sleutels en facilitaire zaken.

Hij licht nog mondeling toe dat de vergoeding van Aarlanderveen 
bijgeschreven is. Het totale financiële beeld is niet rooskleurig, hoewel we 
dit jaar niet ingeteerd hebben op het eigen vermogen. Hij benadrukt dat de 
reserves op dit niveau moeten blijven, want anders komen er subsidiemo-
gelijkheden in gevaar. De te verwerven inkomsten van € 1000 omvatten de 
verkoop van de Renus-Reeks en een bijdrage van Hazenberg. Een nota voor 
een klus in Hazerswoude is nog niet betaald. Een factuur voor Zoeterwoude 
is nog niet verstuurd; dat gebeurt pas als het rapport opgesteld is. Klussen 
van deze omvang moeten standaard gefactureerd gaan worden. Leo den 
Hollander merkt op dat het bedrag voor Kosten Uitwerkingen (€ 200) aan 
de lage kant is. Het bestuur antwoordt dat dit bedrag is voorzien voor kleine 
klusjes; de reserveringen zijn voldoende voor de grote projecten. 

Dick van der Kooij vraagt waarom de afschrijvingen niet meer op de 
balans staan. De penningmeester zegt dat alles (behalve de computer) is 
afgeschreven. Dick suggereert een reservering voor de verhuizing op te 
nemen.
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Jos de Wit merkt op dat de gemeente Katwijk subsidie heeft toegezegd. 
Het bestuur zegt dat andere gemeenten ook worden aangeschreven. Als 
AWN willen we aanwezig zijn bij het opzetten van een archeologisch beleid. 
Het bestuur gaat overwegen aan welke gemeenten we subsidie kunnen 
vragen.

9. Bestuurssamenstelling
Piet de Baar is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter memoreert hem 
als een constante factor in de AWN. Piet was ook altijd namens de Rijnstreek 
bij de Afgevaardigdendag. Zijn inzet wordt geroemd, al is hij van nature 
geen graver. Hij verzorgde altijd de Renus en blijft dat ook doen. Piet wordt 
bedankt voor zijn bijdrage en krijgt het boek ‘Bouwen in Nederland 600-
2000’ aangeboden. 

In deze vacature zijn geen tegenkandidaten ingediend en Odile 
Hoogzaad treedt toe tot het bestuur. Daarmee daalt de gemiddelde leeftijd 
van het bestuur aanzienlijk en is er weer een vrouw en professioneel arche-
oloog in het bestuur.

10. stand van zaken beleidsdoelen van het bestuur
De rapportage is geconcretiseerd in de vier delen van de Renus-Reeks. Er 
zijn twee boeken in voorbereiding. De voorzitter roept op tot deelname 
aan de uitwerking van de nog liggende opgravingen. Aan de delen van 
de Renus-Reeks moet minimaal één professioneel archeoloog als auteur 
meewerken.

AWN correspondenten:
Er zijn enkele correspondenten bijgekomen. Ze vervullen een belangrijke 
functie bij het opstellen van de archeologische verwachtingenkaart. Er 
is sprake van verschillen in de aanpak van de gemeenten. Soms blijven 
nota’s in de la liggen. Het is essentieel om pro-actief in samenspraak met de 
lokale Historische Verenigingen met de gemeenten te overleggen, en mee 
te denken in de opzet van het beleid. Probleemgemeenten in dezen zijn 
Teylingen, Leiderdorp, Waddinxveen en Nieuwkoop.

Activiteiten:
De verjonging blijft uit, er is weinig aanwas en het ledental loopt terug. De 
dinsdag-activiteiten lopen erg goed.



6

Gravende afdeling blijven:
Op dit moment kunnen we meegraven met het ADC in Valkenburg. De 
voorzitter ziet mogelijkheden om zelfstandig te graven. Er is wel onzeker-
heid over het aantal gravende leden. Dick van der Kooij merkt op dat er 
is gesproken met de afdelingen in de regio en met Golda. Hij suggereert 
dat in het kader van het ‘pact’ overleg en samenwerking met Voorschoten, 
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar nuttig is.

11. stand van zaken huisvesting
Op een nog nader te bepalen datum moeten we het pand aan de 
Langebrug verlaten. De gratis huisvesting wordt door de gemeente gezien 
als een verborgen subsidie. De wethouder heeft gesuggereerd dat we 
zelf huisvesting moeten zoeken en dan bij hem moeten terugkomen voor 
subsidie. Mogelijk kunnen we tijdelijk als ‘kraakwacht’ fungeren zodra het 
gemeentelijke Archeologisch Centrum is verhuisd naar de Hooglandse 
Kerkgracht.

Er is nog steeds het aanbod van de provincie voor ruimte (90 m2) en 
opslagruimte in het Archeon in Alphen aan den Rijn.

De voorzitter roept op tot het melden van leegstaande panden in de 
stad.

12. Rondvraag 
Jan Willem Bron vraagt naar de beschikbaarheid van visitekaartjes. Die 
vraagt de secretaris aan bij het landelijk secretariaat.

Aleid Muller vraagt naar post van Van Poelgeest. Dit wordt nagezocht.

13. sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.30 uur de 
vergadering.

BestUURlijk jAARVeRslAg Awn-Afdeling RijnstReek OVeR 2009

Bestuur
Het bestuur kende de volgende samenstelling: 

naam   functie  gekozen:  aftredend:
Pierre van Grinsven voorzitter   13 febr. 2006 2010
Bert Zandbergen secretaris  18 febr. 2008 2012
Henk Hegeman penningmeester 17 mei 2004  2012
Odile Hoogzaad lid   23 febr. 2009 2013
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Algemeen
De rol van de amateur in de Nederlandse archeologie is de laatste jaren 
aan verandering onderhevig geweest. Zelfstandige opgravingen zijn zeld-
zaam geworden. Het hoofdbestuur heeft zich bezonnen op de taak van de 
amateur binnen de archeologie. De educatieve functie krijgt meer gewicht. 
Gekoppeld daaraan is een streven om een jeugdbeleid te ontwikkelen.

Deze verschuiving van accenten zal ook in onze afdeling aan de orde 
komen.

In 2009 heeft het bestuur buiten de ALV vijfmaal vergaderd in de 
werkruimte aan de Langebrug. Daarnaast werd door telkens één of twee 
bestuursleden deelgenomen aan de jaarlijkse landelijke ALV (dit jaar op 
18 april in De Meern), de regiovergadering in september in Vlaardingen bij 
Helinium en de afgevaardigdendag in november te Amersfoort. Belangrijke 
onderwerpen die het afgelopen jaar bij het bestuur van de AWN Rijnstreek 
op de agenda stonden, zijn de huisvesting en de mogelijkheid voor 
opgraven.

Door een gemeentelijke herindeling is ons werkgebied uitgebreid 
met het grondgebied van de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en 
Moordrecht. Deze gemeenten zijn samengevoegd met Zevenhuizen–
Moerkapelle en vormen nu de nieuwe gemeente Zuidplas. Na overleg met 
de afdeling Helinium is besloten de nieuwe gemeente bij het werkgebied 
van Rijnstreek te voegen, waar het hoofdbestuur mee instemde.

Huisvesting
We zijn nu ruim twee jaar gevestigd aan de Langebrug. De ruimte is goed 
en gratis; we hebben bijna alles zoals we het willen. De relatie en de sa-
menwerking met het gemeentelijk Archeologisch Centrum is goed. Er komt 
echter op korte termijn een einde aan ons verblijf hier. De gemeentelijke 
archeologen gaan halverwege dit jaar (2010) verhuizen naar het Weeshuis 
aan de Hooglandse Kerkgracht. Het is niet reëel om te verwachten dat de 
AWN na die verhuizing als kraakwacht nog lang gebruik kan maken van de 
voormalige brandweerkazerne. Op dit moment is het nog onduidelijk of het 
pand al verkocht is aan de SLS (de Stichting Leidse Studentenhuisvesting). 
Het bestuur blijft in gesprek met de gemeente Leiden voor vervangende 
ruimte. 

Bij het nog te bouwen PAC – Provinciaal Archeologisch Centrum – naast 
het Archeon in Alphen aan den Rijn is een verdieping voor ons gereser-
veerd. Het bestuur heeft het aanbod van de Provinciale Archeologische 
Dienst geaccepteerd. Naar verwachting wordt het gebouw in de winter 
2010/11 opgeleverd. Er vindt nog overleg plaats over de inrichting van onze 
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toekomstige ruimte. Een verhuizing naar Alphen heeft als voordeel dat het 
huisvestingsprobleem voor lange tijd opgelost is. Daar staat tegenover dat 
voor een aantal van onze actieve leden de wekelijkse reis naar Alphen mo-
gelijk bezwaarlijk is. De tegenprestatie voor de gastvrijheid is nog niet he-
lemaal ingevuld. De AWN gaat waarschijnlijk een beeld van archeologische 
werkzaamheden voor bezoekers geven. Details worden nog uitgewerkt. 

Mocht zich de mogelijkheid voordoen om een tweede (betaalbare) 
ruimte in Leiden, of dicht in de buurt, te verkrijgen, dan zal daar serieus naar 
gekeken worden.

Het gebouw van het Regionaal Archief aan de Boisotkade is vanwege 
o.m. bezuinigingen niet meer beschikbaar voor onze jaarvergaderingen. 
We zijn het Archief erkentelijk voor alle keren dat we van de accommodatie 
gebruik hebben mogen maken.

Voor onze lezingen hebben we via AWN-leden bij de faculteit 
Archeologie gebruik gemaakt van een collegezaal in het Lipsius-gebouw 
van de Universiteit. We willen dit graag voortzetten.

inrichting werkruimte
De werkruimte is naar tevredenheid ingericht en voldoende groot. De ver-
lichting is goed; de verwarming laat soms te wensen over. 

De boeken en tijdschriften zijn goed toegankelijk. De uitlening blijft een 
punt van aandacht. Iedereen wordt dringend verzocht zijn leningen van 
bibliotheekboeken en andere materialen op de uitleenlijst te noteren.

In 2009 bleek de behoefte aan een nieuwe computer, die inmiddels is 
aangeschaft.

Een verbinding met het internet is wenselijk maar kan niet via de ge-
meente gerealiseerd worden.

Omgang gemeente
Wij delen het pand met een collega-instantie. Bij de gemeente Leiden 
werken er ongeveer vijf vaste krachten op archeologisch gebied. De vrijwil-
ligersgroep van de gemeente Leiden is inmiddels opgeheven. Een aantal 
vrijwilligers daarvan heeft zich bij de AWN gemeld. Omwille van de goede 
omgang zijn er enkele huisregels kenbaar gemaakt die in de kantine aan 
het prikbord hangen. 

werkzaamheden 
Er wordt gewerkt aan de uitwerking van:

Alphen De Hoorn 1998. De uitwerking is op dit moment enigszins 
vertraagd.

1.
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Romeins Bodegraven 1995-1996, 2002. Dit project ligt op schema. Door 
verschillende mensen wordt er intensief aan gewerkt.

Tom Hazenberg is bij beide projecten betrokken als discussieleider. 

De computercapaciteit is uitgebreid. Dit geeft de mogelijkheid om meer 
gebruik te maken van digitale opslag van gegevens en afbeeldingen. Dit is 
de basis voor statistische bewerkingen en analyses.

Het bestuur is voornemens om op afzienbare termijn te starten met de 
digitalisering van ons foto- en dia-archief om de toegankelijkheid daarvan 
te vergroten.

Op maandagavond is gewerkt aan de uitwerking van kleinere opgravin-
gen te Moerkapelle, Bleiswijk, Noordwijk, Aalsmeer en Leiderdorp. De eerste 
twee zijn in de Renus gepubliceerd.

Op dinsdag werd gewerkt aan Bodegraven en Alphen-De Hoorn, 
Romeins. Alle monsters zijn opnieuw geïnventariseerd, er is veel getekend 
(waarvoor een tekenbord aangeschaft is) en veel gegevens zijn ingevoerd in 
de database. Een aantal nieuwe en enthousiaste leden werd ingewijd in de 
werkzaamheden.

Ook dit jaar zijn weer de belangrijkste vondsten gerestaureerd.

tentoonstellingen 
In het museum van Leiderdorp is vroegmiddeleeuws materiaal van de AWN 
geëxposeerd.

Ook zijn er presentaties van ‘ons’ materiaal in de permanente opstelling 
in het Katwijks Museum en de Oudheidkamer in Koudekerk. 

Vrijwilligersmarkten 
Onze gebruikelijke aanwezigheid op de aanwezigheid in Voorschoten is er 
dit jaar bij ingeschoten. De uitnodiging van de organisatie heeft ons niet 
bereikt. Inmiddels is ons nieuwe adres bekend bij de betrokken ambtenaar. 
Het bestuur is van mening dat de aanwezigheid op dergelijke markten 
zinvol kan zijn, al vertaalt dit zich niet direct in een groeiend ledenaantal.

De vereniging was dit jaar tijdens de ‘dag van de archeologie’ met een 
kraam aanwezig in Katwijk. De dag werd druk bezocht en er was genoeg 
aanloop bij onze stand. Ook zijn we op de historische markt in Noordwijk 
present geweest.

De inrichting van de kraam wordt herzien. De ‘kraamcommissie’ heeft 
ideeën en budget. Dit jaar moet de vernieuwing zijn beslag krijgen.

2.
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website en mailinglist
De website van de Rijnstreek is nu nog te vinden op: 
www.awn.rijnstreek.geschiedenisbank-zh.nl. De secretaris beheert de web-
site. Kopij voor de website kan aan hem gericht worden (e-mail: 
awnrijnstreek@yahoo). De website is ook via de AWN-website (www.awn-
archeologie.nl) gelinkt.

Voor actuele informatie kan op de website gekeken worden. 
Regelmatiger worden er ook e-mails rondgestuurd, met betrekking tot 
veldwerk, wanneer dit zich voordoet. Heeft u tot nog toe geen e-mail 
ontvangen, maar stelt u daar wel prijs op, dan graag even een bericht naar 
awnrijnstreek@yahoo.com. 

De nieuwe website, een onderdeel van de algemene AWN-website, komt 
naar verwachting binnen enkele maanden beschikbaar. Het afgelopen jaar 
is in samenspraak met een aantal afdelingen de website vormgegeven. Ook 
leden van onze afdeling hebben aan dit overleg deelgenomen. De nieuwe 
site wordt interactief; de leden van de afdeling hebben de mogelijkheid om 
materiaal te uploaden. Voor ons eigen gedeelte voeren we zelf het beheer. 
De afdeling zoekt nog een webmaster. De voorziene verbinding met het in-
ternet in de nieuwe werkruimte zal het gebruik van de website stimuleren. 

Van het hoofdbestuur is de mededeling gekomen dat de afdelingen 
toegang tot Archis krijgen. Om bekend te raken met het systeem is een 
cursus van een halve dag vereist. Deze wordt later dit jaar via het hoofdbe-
stuur aangeboden.

leden
Ons oud-lid Bram Miedema is deze zomer overleden. Het echtpaar 
Miedema was erg actief in de jaren tachtig. In een volgende Renus zal een In 
Memoriam opgenomen worden.

Het officiële ledental van de afdeling Rijnstreek bedroeg op de lijst van 
de AWN-ledenadministratie van 1 januari 2009 121 leden. Dit is ten op-
zichte van een jaar geleden een toename met 5 leden. 

In totaal krijgen ruim 200 personen en instanties de Renus toegezonden. 
Naast de leden zijn dit een aantal buitenleden en 76 instanties, bestaande 
uit overige AWN-organen, alsmede gemeenten en historische verenigingen 
die binnen onze afdeling vallen, maar waardoor onze activiteiten beter 
zichtbaar worden voor overheden en zusterverenigingen. 
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lezingen
In 2009 zijn de volgende lezingen gehouden:

23 februari Regionaal Archief Leiden: in aansluiting op de jaarvergade-
ring sprak Marieke van Dinther over het geofysische landschap van de 
Oude Rijn
18 mei sprak Henk van der Velde over de Zanderij in Katwijk
15 juni Peter van den Broeke over Nijmegen-Waalsprong 
19 oktober Mark Driessen over Romeins Voorburg
23 november Wouter Vos over Romeinse vestigingen in het Kromme 
Rijngebied

De organisatie van de lezingen was in handen van Pierre van Grinsven. De 
plaats van de lezingen was éénmaal op het Regionaal Archief Leiden na de 
jaarvergadering.

Dankzij de medewerking van medewerkers van de faculteit Archeologie 
vonden de andere lezingen plaats in een collegezaal van het Lipsius-ge-
bouw van Universiteit Leiden. Dit verlaagt voor archeologiestudenten de 
drempel om een keer te komen en er kan bovendien kosteloos gebruik 
gemaakt worden van een beamer. 

Publicaties door leden van Rijnstreek of over gegevens van de 
Rijnstreek 
Dé Steures heeft voor de “Westerheem” van november een artikel geschre-
ven met de titel: “Aardewerk, continuïteit en oriëntatie in laat-Romeins 
Nijmegen”.

In 2009 is een tweetal nummers van ons afdelingsblad verschenen. De 
eindredactie, produktie en verzending werden verzorgd door Piet de Baar. 
Corné van Woerdekom verzorgde de lay-out.

Archeologische contacten
Sinds de invoering van de nieuwe wet op de archeologisch monumenten-
zorg in september 2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor uitvoeren 
en handhaven van het archeologisch beleid i.p.v. de provincie. Om een ar-
cheologisch beleid te kunnen uitvoeren wordt van de gemeenten verwacht 
zulk een beleid te ontwikkelen. In september 2009 zouden de gemeenten 
een archeologie-nota 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 bodemverstorin-
gen in een gebied met hoge archeologische verwachtingen. 

•

•
•
•
•
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Op dit moment heeft slechts een beperkt aantal gemeenten een door 
de raad goedgekeurd archeologisch beleid. Het goede nieuws is dat ook in 
gemeenten die dat beleid nog niet op papier hebben, wel gehandeld wordt 
in de geest van de nieuwe wet.

Wij zijn als AWN-afdeling in 2008 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 
overeenkomstig de nieuwe wet handelt. In een brief aan de gemeenten zijn 
deze AWN-correspondenten geïntroduceerd, zodat de gemeenten van hun 
bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast heeft de AWN-afdeling Rijnstreek met 
een aantal gemeenten contact gehad om te informeren over de voortgang 
met het archeologisch beleid.

Wat zijn nu de ervaringen tot nu toe?
In meer dan de helft van de gemeenten in onze regio zijn AWN-correspon-
denten actief, met wisselend resultaat. Er zijn gemeenten met zeer regelma-
tig, gestructureerd, overleg met de AWN-correspondenten met als rolmodel 
de Gemeente Katwijk. In Oegstgeest hebben wij alles uit de kast moeten 
halen om het archeologisch erfgoed in het gebied Nieuw-Rhijngeest te 
beschermen. We zitten nog duidelijk in een leerproces en hopen in 2010 in 
alle gemeenten in onze regio AWN-correspondenten actief te hebben. Een 
ding is al heel erg duidelijk: het kan alleen lukken als er een goede samen-
werking is met de historische verenigingen. Mensen van deze verenigingen 
zijn ook het best op de hoogte wat er zich afspeelt in hun (deel)gemeente. 
Een bijkomende factor is het feit dat in onze regio bijna alle gemeenten 
heringedeeld zijn en dat de historische verenigingen nog veelal georgani-
seerd zijn naar de oorspronkelijke kleine gemeenten. Zo heeft de gemeente 
Teylingen drie historische verenigingen, voortkomend uit Sassenheim, 
Warmond en Voorhout.

We kunnen tenslotte vaststellen dat het toezichthouden op de gemeen-
ten naar het handhaven en uitvoeren van een goed archeologisch beleid 
een nieuwe taak is voor de AWN-afdelingen en dat onze afdeling met de 
introductie van het AWN correspondentschap daar aardig mee voorop 
loopt.

Het benoemen van een regionaal archeoloog in Voorschoten/
Leidschendam/Wassenaar is door de vacaturestop van Wassenaar op 
de lange baan geschoven. Inmiddels heeft Voorschoten een capaciteit 
ingehuurd. De gemeenten Bodegraven en Reewijk zijn ook overgegaan 
tot het aanstellen van een archeoloog. Waar mogelijk stimuleren we deze 
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ontwikkeling in die gemeenten die nog geen structurele aandacht aan het 
archeologiebeleid geven.

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 voorlopig een informatief 
karakter heeft.

nieuw-Rhijngeest Zuid, Oegstgeest
Ook dit jaar is er weer veel gebeurd in het proces van het afdwingen van 
zorgvuldige behartiging van archeologische belangen in Oegstgeest. Het 
blijft belangrijk dat we de vinger aan de pols houden; dit geldt natuurlijk 
voor al de gemeenten in het werkgebied. In zo’n 20% van de gemeenten 
gaan de zaken naar wens.

Hieronder de laatste stand van zaken, met dank aan Menno Dijkstra en 
Freek Lugt.

Menno: “Dat er weinig vondstmateriaal is aangetroffen, doet het voorko-
men alsof de resten van weinig belang zijn. Niets is minder waar. Het aan-
treffen van weinig vondsten is verklaarbaar doordat de meeste vondsten 
door de bewoners in de geul en zijgeul zijn weggegooid. Deze geulen zijn 
tot nu toe nog nauwelijks opgegraven. Naast de vondsten zijn het vooral de 
sporen van gebouwen, kuilen, beschoeiingen etc. die veel vertellen over de 
nederzetting. Verder blijft onduidelijk wat het karakter van deze nederzet-
ting was. Uit de ligging van de verschillende woonerven, de verhouding 
binnen de geconsumeerde dieren, de vondst van produktieafval van 
kammen, kralen en zelfs schoenen blijkt dat we te maken hebben met een 

Opgraving te Nieuw Rhijngeest in het najaar van 2009. Foto’s: Henk Hegeman
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agrarische handelsnederzetting. Enige contextualisering van de resultaten 
ontbreekt in het voorontwerp bestemmingsplan. Op basis van de resultaten 
van opgravingen elders in de regio blijkt dat in Oegstgeest voor het eerst 
een goed beeld verkregen kan worden van een handelsnederzetting in 
het mondingsgebied van de Oude Rijn. Deze vindplaats biedt een laatste 
kans om meer te weten te komen over de aard van de vroeg-middeleeuwse 
economie in de regio, aangezien grote delen van de oude rivieroever inmid-
dels zijn overbouwd. Het behoud van deze vindplaats door bescherming in 
de bodem (in situ) of door archeologisch onderzoek (ex situ) zijn derhalve 
ook internationaal van belang. 

De resultaten uit de tot nu toe gepubliceerde rapporten over de 
proefsleuven en opgravingen laten zien dat het gebied met nederzettings-
sporen veel groter is dan de beschermde restanten van vindplaatsen. De 
afbakening van deze vindplaatsen is door voortschrijdend inzicht onjuist 
gebleken.

In het overleg van 15 december is getracht te komen tot een nieuwe 
waardestelling van het te beschermen/te onderzoeken nederzettingsareaal 
in Nieuw-Rhijngeest Zuid, zone 1 en 2. Deze gebieden komen vrijwel over-
een met het in de reactie door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
aangegeven gebied dat voor een artikel-11-bescherming in aanmerking 
komt, minus het Corpus-terrein aan de oostzijde.

Hieronder volgt kort het persbericht van Freek Lugt, onze AWN-cor-
respondent in Oegstgeest, n.a.v. het eindelijk adequate gesprek op hoog 
niveau over de archeologie in Nieuw-Rhijngeest Zuid, 15 december 2009:

Het overleg vond plaats tussen wethouder De Kok, een lid van het College 
van Bestuur van de Universiteit, de directeur Vastgoed van de Universiteit 
en deskundigen van de universiteiten van Amsterdam en Leiden. Daarnaast 
namen vertegenwoordigers van de Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland (AWN) en de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) aan de discussie 
deel.

Onderwerp was de vraag welke delen van het terrein archeologisch 
nog moeten worden onderzocht. Er liggen hier immers restanten van een 
unieke nederzetting uit de zesde en zevende eeuw, met een hoge ontwik-
keling en handelscontacten door heel Europa. Vraagpunten waren nog vier 
deelgebieden. In de eerste plaats het centrale gebied, waar de tijdelijke 
studentenwoningen staan. In de tweede plaats het gebied ten oosten daar-
van, waar het Corpushotel gebouwd gaat worden. In de derde plaats een 
gebied ten noorden van de studentenwoningen en het Corpusmuseum. Tot 
slot in de vierde plaats de zuidwestelijke hoek van het terrein. De conclusies 
uit het gesprek zijn als volgt:
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Het centrale deel zal voor zover mogelijk vlakdekkend, dus helemaal, 
worden opgegraven. Dat zal de komende twee zomers gebeuren door 
eerstejaars archeologiestudenten van de Universiteit Leiden. Hierbij snijdt 
het mes aan twee kanten: de studenten krijgen de noodzakelijke praktijk-
ervaring en de opgraving kan veel uitgebreider gebeuren dan anders het 
geval zou zijn. Een voorbehoud werd gemaakt voor het gebied dat onder 
de woningen ligt. Dit is met een sleuvenonderzoek al eerder onderzocht, 
maar indien nodig kan direct na de sloop alsnog de rest worden onder-
zocht, eventueel door de AWN.

Het nog niet opgegraven gebied onder het nieuwe Corpusgebouw is 
naar nu pas is gebleken slechts 100 vierkante meter groot. De deskundigen 
van de beide universiteiten en de AWN bleken na het overleg te kunnen 
leven met het niet meer opgraven van dit nog relatief kleine resterende 
gedeelte. Aan de eigenaar is namelijk al een definitieve bouwvergunning 
verleend, waartegen alleen met zware middelen nog bezwaar is te maken

Wat betreft het noordelijke deel lopen de meningen nog uiteen. De 
grondeigenaar heeft van de Provincie toestemming gekregen om hier 
zonder nader archeologisch onderzoek te bouwen; AWN en VOO zijn echter 
van mening dat op dit zéér waardevolle gebied toch nog onderzoek moet 
plaatsvinden. Afgesproken is dat hierover in het voorjaar nog overleg wordt 
gepleegd, waarvoor de AWN en de VOO door de universiteit zullen worden 
uitgenodigd. Deze organisaties blijven van mening dat met het oog hierop 
het nog in ontwerp zijnde bestemmingsplan voor dit gebied zodanig moet 
worden aangepast dat archeologisch onderzoek verplicht wordt. Ook de zo-
genoemde VROM-inspectie heeft dit in haar Zienswijze op het Voorontwerp 
bestemmingsplan aan de gemeente laten weten; hetzelfde is verwoord in 
de Zienswijze van de AWN/VOO.

In de zuidwestelijke hoek van het terrein is een vroegere stroomgeul van 
de Rijn te vinden. Nader fysisch-geografisch onderzoek zou hier wenselijk 
zijn. Nu hier echter geen archeologische vondsten zijn te verwachten, de 
VROM-inspectie dit gebied aangeeft als van minder archeologische waarde 
en het terrein reeds door de provincie is vrijgegeven voor bebouwing, is dit 
terrein prijsgegeven. Gelet op de mogelijkheden de rest van het gebied wel 
te onderzoeken, berusten AWN en VOO hierin.

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 ons hierbij om tot 
rapportage in boekvorm te komen. Ook krijgen we steun bij het uitbrengen 
van de Renus-Reeks. Een samenwerking waar we heel blij mee zijn.
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We willen graag betere contacten met die commerciële archeologische 
bedrijven die veel opgravingen doen in onze regio om tot goede afspraken 
te komen wanneer mensen van onze afdelingen mee kunnen doen aan een 
opgraving of uitwerking van een opgraving. Hierbij speelt de raamover-
eenkomst die het hoofdbestuur van de AWN heeft afsloten met sommige 
bedrijven een belangrijke rol. In het afgelopen jaar is dat wat magertjes 
geweest. We verwachten voor het komende jaar meer mogelijkheden voor 
graafactiviteiten te hebben. We hopen dat deze contacten leiden tot meer 
graafactiviteiten van onze leden.

Overigens is aantal gravende leden van onze vereniging beperkt. Niet 
altijd kan gehoor gegeven worden aan een aanbod van een commercieel 
archeologie bedrijf. Een belemmering zijn mogelijk ook de werkuren van 
deze bedrijven, die niet in het weekend actief zijn.

Bert Zandbergen, secretaris

jAARVeRslAg ARCHeOlOgisCH VeldweRk 2009

Algemeen
Wanneer wij de volgende verslagjes analyseren, moet de conclusie zijn 
dat wij dit verslagjaar geen opgravende instantie geweest zijn. Er is door 
ons dit jaar geen opgraving uitgevoerd. Het enige, waaraan een schop te 
pas is gekomen, is het doorzoeken van een storthoop van iets meer dan 
een kubieke meter. Ook bij twee kleine waarnemingen in grondwerk van 

Onthulling monument in Bodegraven, september 2009. 
Foto’s: Ab van Grol
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aannemers is misschien even een schop gebruikt; dit valt echter moeilijk 
te kwalificeren als zelfstandig archeologisch veldwerk. De boringen, die dit 
jaar op één locatie gezet zijn, benaderen dit begrip nog het meest, omdat 
hierbij ook nog wat gemeten en gewaterpast is in geringe mate. Echter, het 
is onvoldoende om leden op te leiden, laat staan ervaring op te laten doen. 
Indien deze trend van de laatste paar jaar doorzet, kunnen de schoppen 
definitief in het vet.

Wat per jaar ook minder wordt zijn de vragen om informatie en advies. 
Ondanks de bepalingen in de KNA horen wij zelden meer wat van de arche-
ologische bedrijven. Kennelijk hebben de meeste gemeenten inmiddels 
hun archeologische advies- en beleidskaart.

Dit jaar was er o.a. contact met de gemeente Teylingen t.b.v. materiaal 
voor hun archeologienota. De gemeenten Rijnwoude en Kaag en Braassem 
vroegen tesamen met het drinkwaterbedrijf Oasen gegevens voor het tracé 
van een transportleiding.

KATWIJK

Katwijk aan den Rijn-Rijnstraat
Voor een goed begrip: het volgende betreft een bouwhistorische waarne-
ming. Bij een bezoek aan de Rijnstraat om de gevels van de panden naast 
de Klappermansteeg te fotograferen in het verlengde van de uitwerking 
van de opgraving Katwijk 1999 Achterweg/Rijnstraat, bleek het mogelijk 
een impromptu bouwhistorische waarneming uit te voeren. Gedurende 
de opgraving werd het ons duidelijk dat deze beide panden in verband 
moesten staan met de opgegraven laat-middeleeuwse gebouwde sporen, 
die in hun verlengde lagen. Wij kregen toen de informatie dat het hoekpand 
onderkelderd was. Helaas was op dat moment geen toegang te verkrijgen 
tot de kelder. Inmiddels is het Dik Parlevliet gelukt de kelder te fotograferen, 
waarbij bleek dat deze ook onder het buurpand moest doorlopen.

Bij het huidige onaangekondigde bezoek was de eigenaar van dit 
pand bereid direct enige inlichtingen te geven. Zijn deel van de kelder 
was ontoegankelijk: dat lag nu onder een betonvloer en was waarschijnlijk 
volgestort met bouwpuin. Maar hij had een verrassing: verborgen boven 
het systeemplafond waren zware balken aanwezig, deels nog rustend op 
consoles. Getracht is – meest vanuit onmogelijke hoeken - een en ander zo 
goed mogelijk te fotograferen.

Deze ervaring is weer een duidelijke illustratie van het bouwhistorisch 
credo: ga niet op de gevel af voor je oordeel. De gevels in dit geval zijn 
nietszeggende begin-twintigste-eeuwse gevallen met plat dak, die een 



tweede blik niet waardig zijn. Maar…erachter bevindt zich middeleeuws 
muurwerk en een balklaag, die tenminste zeventiende-eeuws, zo niet ouder 
in datering is.

LEIDERDORP

Dwarsweteringkade
Gedurende het paasreces werd een noodoproep ontvangen uit Leiderdorp. 
Door de huisbewaarder van de Zijllaan- en Meijepoldermolen werd de 
AWN-Rijnstreek geattendeerd op een storthoop op het erf van de molen, 
waarin volop scherven zaten. De gemeente was hiervan in kennis gesteld 
– het betreft een eigendom van de gemeente - maar weigerde actie te 
nemen. Er was een hoge urgentie, want de dag na het reces zou de stort 
afgevoerd worden. Gelukkig werden nog twee leden bereid gevonden 
om in hun vacantie een paar uur voor de AWN de schop te hanteren. Alles 
werkte mee: het was een stralende dag.

De Zijllaan- en Meijepoldermolen is een 19e-eeuwse rietgedekte acht-
kantige grondzeiler op een stenen onderstuk, gebouwd om het overtollige 
water uit de polder te malen. Oorspronkelijk stond de molen geïsoleerd in 
de polder, maar tegenwoordig is hij geheel in een nieuwbouwwijk opgeno-
men. De storthoop was afkomstig uit een gat, gegraven voor een rioolput, 
teneinde de molen aan te sluiten op de publieke riolering. Uit de stort is een 
forse hoeveelheid nogal gefragmenteerd vondstmateriaal verzameld: meest 
aardewerk, maar ook enig glas, pijpen en bouwkeramiek. Een speciale 
vondst is een klein benen luizenkammetje. De datering is in het algemeen 
18/19e eeuws.

OEGSTGEEST

Nieuw-Rhijngeest (plangebied-)
Ten westen van de A44, in het gebied ten noorden van het Corpusgebouw 
en het complex studentenhuisvesting zijn dit jaar in het voorjaar door 
het ADC en in de zomer door het Archeologisch Instituut van de Leidse 
Universiteit opgravingen uitgevoerd van delen van een Merovingische 
nederzetting. Enige jaren geleden zijn voorafgaand aan de bouw van het 
studentencomplex ook sporen hiervan aangetroffen. De resultaten zijn om-
vangrijk: meerdere huiserven met plattegronden, (afval)kuilen, waterputten 
met hun houten constructies en flinke hoeveelheden vondsten. Daarnaast 
zijn dit jaar over een veel grotere lengte de al eerder gevonden houten 
beschoeiingen blootgelegd, die waarschijnlijk een kadefunctie hebben 
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vervuld aan een oudere (neven)loop van de Oude Rijn. Het vele (eiken)hout 
van de beschoeiingen is belangrijk voor het invullen van de lacunes in de 
dendrochronologische dateringen voor de Merovingische periode. Tevens 
zijn er gegevens vastgelegd, die er op duiden dat de nederzetting een be-
langrijke haven- en handelsfunctie heeft gehad. Dit zou kunnen betekenen 
dat de nederzetting van meer dan locaal belang is geweest.

In het late najaar zijn naast Corpus grondwerkzaamheden gestart ter 
voorbereiding van bouwactiviteiten. Deze werkzaamheden zijn globaal 
nagelopen door een paar leden, ook met gebruik van de metaaldetector. 
Hierbij zijn vondsten geborgen, veelal losse, maar ook is duidelijk nog in de 
context van sporen aanwezig vondstmateriaal aangetroffen.

RIJNWOUDE

Koudekerk-Groot-Poelgeest
Op last van het hoogheemraadschap moest de eigenaar enige tijd gele-
den de kasteelgracht laten uitbaggeren. Uit de bagger heeft hij vondsten 
geborgen. Het materiaal wordt bewaard op de boerderij “Poelgeest”. Dit 
jaar hebben wij kortstondig een deel ter determinatie kunnen zien op de 
Langebrug. Naast, zoals te verwachten was, post-middeleeuws glas en 
aardewerk bleek het merendeels om laat-middeleeuws aardewerk te gaan. 
Het betrof vrij grote fragmenten in frisse conditie met een 14/15e eeuwse 
datering. Aan te nemen is dat zij afkomstig zijn uit de onderste vulling van 
de gracht, die kennelijk zelden geroerd is. De indruk bestaat dat het totale 
vondstcomplex omvangrijker is. Ondanks toezeggingen daartoe hebben wij 
nog geen verdere inzage gekregen.

VOORSCHOTEN

Julianalaan
Bij de werkzaamheden aan de zgn. traverse, de doorgaande route door 
Voorschoten, is door twee leden, onafhankelijk van elkaar, een waarneming 
gedaan, die zij fotografisch hebben vastgelegd. Op het kruispunt bij het 
gemeentehuis was een fragment fundering blootgekomen, dat zo op het 
oog binnen de rooilijn van de Schoolstraat lag. Aanwezig waren nog 10 
lagen in helderrode, waarschijnlijk zeventiende-eeuws te dateren baksteen 
met ruim kalkmortel gemetseld. De fundering was ingegraven tot op de 
ongeroerde strandwal. Dit was de locatie van “Welgelegen”, een kleine 
achttiende-eeuwse(?) buitenplaats, die met zijn voorgevel direct aan de 
Schoolstraat lag. Erachter was een park met vijvers, thans het gebied van de 
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kerk “Het Kruispunt” en de Julianalaan met bebouwing. Op het moment is 
onvoldoende bekend van de historie van “Welgelegen” om te beoordelen 
of deze fundering valt toe te rekenen aan deze buitenplaats of een eerdere 
bebouwing.

Wilgenlaan
Dit jaar is het boorproject voortgezet, dat in 2007 is aangevangen, met 
als doel vast te stellen of het perceel aan het einde van de Wilgenlaan 
aanwijzingen bevat voor de aanwezigheid ooit van het enigszins mythische 
kasteel “Starrenburgh”, de bakermat van het geslacht Van Wassenaer van 
Starrenburgh. Dit jaar is een lange boorlijn gezet, beginnend bij het laatste 
huis aan de Wilgenlaan, een eind de strandwal op tot aan de brede sloot, 
die de oostgrens van het perceel op het veen vormt: totaal 124,00m lang. 
Reden om de boorlijn bij het huis op de strandwal te beginnen, is de hypo-
these dat hier mogelijk de kasteelboerderij gestaan zou kunnen hebben. 
De kaart van Rijnland van 1746 geeft hier – nog steeds? - een boerderijerf 
aan. Aangezien het kasteel, waarschijnlijk een kleine houten motteburcht 
naar aan te nemen valt, niet permanent bewoond werd, is de mogelijkheid 
vondsten aan te treffen groter bij de boerderij. De boringen op het zand 
hebben inderdaad wat minuscule aardewerkfragmentjes, stukjes baksteen 
van dito formaat en twee kleine brokjes tuf opgeleverd. Het enige dat 
dateerbaar was, waren een paar snippers grijsbakkend aardewerk, dus rond 
XIII/XIVA. Samen met het tuf geeft dat een “dateringssuggestie”. De borin-
gen waren eerst lastig interpreteerbaar, maar gaandeweg verscheen een 
dun veenlaagje in het bodemprofiel. Toen viel alles op zijn plaats. Dit was 
het laatste restant van een dikkere veenlaag die over de strandwal gegroeid 
was in een zeer natte periode, vervolgens uitgedroogd was en ergens in de 
late middeleeuwen gewonnen als (zeer zandige) turf. Kortom, het boven-
ste lagenpakket van ca. een meter dik was geheel op de schop geweest. 
De kans om hier op de strandwal nog sporen uit de vroegste periode te 
vinden bij een opgraving in het vlak lijkt minimaal. Een conclusie die in het 
algemeen opgaat voor een groot deel van de randen van de strandwal in 
Voorschoten, leert de ervaring keer op keer.

Bij de opvallend rondlopende erfscheiding op de strandwalrand/grens 
veen werd inderdaad, zoals de aard van de aanwezige begroeiing al deed 
vermoeden, een sloot aangeboord, die een diepte had van 1,35m, waarvan 
een 0,85m kennelijk ongestoord was dichtgegroeid met sterk gehomogeni-
seerd venig materiaal. Een soort greppel van 0,50m diep lag in de 18e eeuw 
nog (of weer?) open, getuige enig vondstmateriaal. Of deze sloot de bui-
tenste omgrachting geweest kan zijn van het burchtje, daarvoor zijn geen 



21

bewijzen gevonden. Ook de rest van de boringen heeft geen duidelijke 
sporen van omgrachtingen opgeleverd. De interpretatie van de boringen is 
lastig op het eerste gezicht, omdat het veen op veen op veen is en er geen 
eenduidige standaard opeenvolging van de moeilijk te differentiëren lagen 
is.

Medewerking aan veldwerk van derden

NOORDWIJK

Amsterdamse Waterleiding Duinen
Begin 2009 is er contact opgenomen met de AWN-Rijnstreek over Vroeg 
Middeleeuwse scherven die door verstuiving aan de oppervlakte kwamen 
in het gebied van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Dit gebied ligt 
voor een deel in Zuid-Holland, dus in ons werkgebied, maar het noordelijke 
deel valt onder AWN-afdeling 4: Kennemerland (Haarlem e.o.). In februari is 
er door beide AWN-afdelingen, samen met andere betrokkenen, een ver-
kennende survey uitgevoerd. Geconstateerd werd dat er resten van vroeg 
middeleeuwse bewoning bloot komen te liggen. Naast aardewerk zijn er 
sporen van akkers aangetroffen. Door het dynamische karakter van het 
gebied bestaat het risico dat er sporen verloren gaan.

Afgesproken is dat het aardewerk en andere resten aan de oppervlakte 
verzameld wordt. Daarbij wordt èn datum èn plaats van iedere vondst 
geregistreerd. Deze verzameling kan in de toekomst een bijdrage leveren 
aan de kennis van de vroege bewoning in de duinen dicht bij de zeereep.

ALPHEN AAN DEN RIJN

Paradijslaan
Gedurende twee dagen in juni heeft BAAC B.V. drie proefsleuven aangelegd 
achter de Bonifaciusschool aan de Paradijslaan teneinde te onderzoeken 
in hoeverre hier nog sporen van Romeinse bewoning aanwezig zouden 
zijn. Op dit terrein is een gebouw van de school afgebroken ter vervanging 
door nieuwbouw. Er werd een Romeinse laag aangetroffen, waarin naast 
veel bouwpuin en aardewerk ook een crematiegraf is gevonden, dat was 
afgedekt door een groot fragment van een amfoor en met bijgiften van 
onder meer een olielampje. Twee leden van de AWN hebben medewerking 
verleend bij het afwerken van de sleuven. Vervolgonderzoek op de locatie is 
niet voorzien.
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In oktober is wederom door BAAC een proefsleuf gegraven, ditmaal in 
de straat voor de Bonifaciusschool in verband met het aanbrengen van een 
nieuwe riolering. Ook hier is een Romeinse laag met bouwpuin aangetrof-
fen, waaronder een concentratie tufsteen zonder duidelijk verband. Een lid 
heeft hierbij geassisteerd.

OEGSTGEEST

Nieuw-Rhijngeest.
Een tweetal leden heeft deelgenomen aan de opgraving van het ADC in het 
voorjaar.

Dick van der Kooij, m.m.v. Suus Sprey, Leo den Hollander en Bert Zandbergen.

Rekening OVeR 2009 en BegROting VOOR 2010
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leZingen eeRste HAlfjAAR 2010

Na de Algemene Ledenvergadering op 15 februari (ca. 20.30 uur) zal Tim de 
Ridder spreken over

Archeologische parels uit Vlaardingen
Er zullen drie thema’s aan bod komen bij de lezing. Allereerst komt de 
zoektocht naar de oer-Vlaardinger aan de orde. Een tocht die begint met 
de ontdekking van elfde-eeuws graven die deels gemaakt waren van oude 
Vikingschepen, en via oud menselijk DNA en historische gegevens hebben 
geleid tot een Rotterdamse tandarts waarvan het DNA exact overeenkomt 
met het DNA uit een duizend jaar oude kies. Daarbij zal aandacht zijn voor 
het feit dat Vlaardingen zich in de elfde eeuw ontwikkelde tot de belang-
rijkste plaats van het graafschap dat later Holland zou heten. Als tweede 



24

thema komt het onderzoek naar verborgen parels in de delta aan de orde. 
Bij de aanleg van woningbouwlocaties na de Tweede Wereldoorlog is veel 
verloren gegaan, maar niettemin liggen er in de kreken in de diepere on-
dergrond nog archeologische parels verborgen die ons informatie kunnen 
verschaffen die uit geen enkele andere bron meer te halen valt. Als laatste 
thema komt de Vlaardingen-cultuur aan bod. In 2009 is in Vlaardingen een 
reizende tentoonstelling gestart die ook te zien zal zijn in het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden, van 18 februari tot 18 april 2010. Diegenen die 
geïnteresseerd zijn, kunnen alvast noteren dat er op zaterdag 10 april 2010 
een symposium te Leiden zal zijn over de Vlaardingen-cultuur, waarbij vele 
sprekers de laatste stand van zaken zullen bespreken over deze interessante 
periode. 

Op maandag 19 april zal Julia Chorus (Radboud Universiteit Nijmegen) spreken 
over

Houten forten langs de Rijn: een Romeinse blauwdruk?
In de loop van de eerste eeuw na Christus zijn er in het West-Nederlandse 
Rijngebied om de 5 tot 15 kilometer houten forten gebouwd op de zuidoe-
ver van de rivier. Resten daarvan zijn gevonden in Vechten, Utrecht, De 
Meern, Woerden, Bodegraven, Zwammerdam, Alphen aan den Rijn, Leiden 
en Valkenburg. Je zou in het korte tijdsbestek en in het kleine gebied waarin 
deze legerkampen zijn gebouwd, verwachten dat ongeveer dezelfde bouw-
werken zijn verrezen. Je zou veronderstellen dat het Romeinse leger, dat 
immers bekend staat om zijn goede organisatie, de bouw van een verde-
digingssysteem efficiënt en uniform zal hebben uitgevoerd. Vaak wordt er 
van blauwdruk gesproken. Toch blijkt de werkelijkheid anders. Noch in het 
onderzoeksgebied tussen Vechten en de Noordzee, noch buiten dat gebied 
zijn twee forten gelijk. Vooral omwallingen tonen verschillen en ook in 
poortgebouwen en torens is variatie te zien. Bovendien zijn de gebouwen 
binnen de wallen op verschillende manieren gebouwd. Wat de verklaring 
voor de grote verscheidenheid aan bouwwijzen en bouwtechnieken zou 
kunnen zijn, komt in deze lezing aan de orde.

Dit onderzoek maakt deel uit van het NWO-Oogst van Malta-project “A 
sustainable frontier? The establishment of the Roman frontier in the westernThe establishment of the Roman frontier in the western 
part of the Rhine delta”. 

(Vanzelfsprekend is voor degenen die geïnteresseerd zijn in wat we in 
Bodegraven opgegraven hebben, deze lezing een must. De daar gevonden 
houtconstructies vragen nog om nadere interpretatie).
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Op maandag 17 mei zal Rob Houkes (Hazenberg-Archeologie) spreken over

neolithische bewoning op het voormalig vliegveld Ypenburg
De VINEX-wijk Ypenburg, ten zuidoosten van Den Haag, bleek tijdens het 
archeologische vooronderzoek in 1996 en 1997 een ware schatkist aan 
bijzonder archeologisch materiaal uit de Jonge Steentijd. Bijzonder omdat 
sporen uit de steentijd zelden aangetroffen worden. Projectontwikkelaar en 
gemeente besloten daarom het terrein op te graven. Het onderzoek leidde 
tot diepere inzichten in de overgang van een samenleving van jagers, vis-
sers en verzamelaars naar een boerensamenleving. Deze ontwikkeling blijkt 
ook van invloed op de sociale structuur van de samenleving. In een boeren-
samenleving blijven de mensen namelijk permanent op één plek wonen. 
De mensen woonden aan de kust bovenop een duin, hoog en droog. De 
kust lag in die periode veel meer landinwaarts dan nu het geval is. De ar-
cheologen ontdekten tijdens de uitwerking drie plattegronden van huizen. 
Het afval dat in en rondom de huiserven is gevonden, vertelt ons meer 
over het dagelijks leven, het voedsel en ook de handelsconnecties van de 
oude Ypenburgers. Het veldwerk is afgerond in 2001. De uitwerking van het 
onderzoek duurde ruim zes jaar en is afgerond met de publicatie in 2008.

Dat er zo’n belangrijke vindplaats onder de grond lag, verwachtte nie-
mand. Ypenburg stond, omdat het een militair vliegveld was, lang als een 
witte vlek op de archeologische verwachtingskaart. Maar tijdens een proef-
sleuvenonderzoek in 1997 troffen de onderzoekers aardewerkscherven en 
vuurstenen pijlpunten aan uit de Jonge Steentijd (Neolithicum). Het belang 
van de vindplaats op Ypenburg was meteen duidelijk: tezamen met de op 
dat moment andere bekende vindplaatsen uit de regio (de zogenoemde 
projecten Rijswijk-Hoekpolder en Wateringen 4) behoort Ypenburg tot 
de oudste nederzettingen in het kustgebied van West-Nederland. Om 
de archeologische waarde te behouden moest het terrein opgegraven 
worden. Al snel leidde de opgravingen tot opzienbarende ontdekkingen. 
Zo werd een grafveld met in totaal 42 individuen blootgelegd. Met deze 
omvang is het grafveld van Ypenburg tot op heden uniek voor het Midden 
Neolithicum in Noordwest Europa. 

Als gevolg van de snelle zeespiegelstijging na het laatste glaciaal ver-
schoof de kustlijn tot circa 4300 v. Chr. snel landinwaarts. Deze kwam bij 
Ypenburg tot stilstand en verlegde zich vervolgens weer langzaam naar 
het westen. Op Ypenburg ontstonden duinkoppen die omstreeks 3860 
v. Chr. een hoogte van ruim een meter bereikten. Omstreeks 3800 v. Chr. 
verschijnen hier de eerste mensen. Het gebied ontwikkelde zich van een 
spaarzaam begroeide strandvlakte tot een rijkbegroeide kwelder en uitein-
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delijk een zoetwatermoeras, een aantrekkelijk gebied voor jagers, vissers 
en veehoeders. De voortschrijdende vernatting van het kustgebied luidde 
rond 3400 v. Chr. uiteindelijk ook weer het einde van de neolithische bewo-
ning van Ypenburg in, omdat het duin langzamerhand in de kustmoerassen 
verdronk.

Doordat het gebied erg moerassig was waren de kleine duinkoppen de 
beste plekken om een huis te bouwen. Er zijn drie huisplattegronden ont-
dekt, te herkennen door de grondverkleuringen die de houten palen heb-
ben achtergelaten. De huizen in Ypenburg waren 8-10 m lang en 4 m breed. 
Bij de huizen zijn scherven van aardewerken, vuurstenen werktuigen en 
ook grotere natuurstenen werktuigen gevonden. Ook het (slacht)afval lag 
vooral op de woonerven zelf, direct naast de huizen. Naar onze maatstaven 
moet het daar erg gestonken hebben naar rottend dierlijk afval. In één van 
de huizen lag veel bewerkingsafval van sieraden van git en barnsteen: hier 
woonde de ‘edelsmid’ van het dorp. 

Bij de kleine nederzetting lag een grafveld met daarin 42 doden, bijge-
zet in 31 ondiepe graven. In enkele graven zijn meerdere personen bijgezet. 
Niet alle bewoners zijn in het grafveld begraven, in het grafveld liggen 
vooral volwassen mannen en vrouwen met een leeftijd tussen de 35-44 jaar 
en kinderen jonger dan acht jaar. De meeste doden lagen in foetushouding, 
op de zij met tegen de romp opgetrokken benen. Kralen van barnsteen 
en git zijn meegegeven als grafgift, maar alleen aan vrouwen en kinderen. 
Vooral de mannen leverden veelvuldig zware fysieke inspanningen. Zij 
vertonen op bepaalde plekken meer gewrichtsslijtage dan de vrouwen. 
Verder zijn er aanwijzingen voor langdurige ziekte en ondervoeding. 

Door de aanwezigheid van verschillende landschapszones in een klein 
gebied was er een grote variatie van voedselbronnen. De oude Ypenburgers 
leidden deels een agrarisch bestaan, maar daarnaast was het jagen, vissen 
en verzamelen een belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening. De 
bewoners verbouwden emmertarwe en naakte gerst. Dit zijn graansoorten 
die in deze periode ook op andere plekken in Nederland geteeld werden. 
Resten van alle stadia van productie zijn tijdens de opgraving aangetroffen, 
vanaf het geschikt maken van de grond tot en met het oogsten en dorsen 
van het graan. De veestapel bestond hoofdzakelijk uit runderen en varkens 
die vooral voor het vlees werden gehouden. In de directe omgeving van 
het duin waren weidegronden in overvloed. Het vee werd primair voor 
haar vlees gehouden. Daarnaast gebruikten zij ongetwijfeld de huiden, van 
de botten maakten zij werktuigen soms ook ornamenten. Er werden ook 
honden als huisdier gehouden, voor assistentie bij het hoeden van het vee 
en bij de jacht. Men jaagde op edelherten, wilde zwijnen en verschillende 
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pelsdieren maar vooral ook op watervogels zoals eenden, ganzen, zwanen 
en kraanvogels. De visvangst bestond voornamelijk uit harders, verschil-
lende soorten platvissen en steur. De Ypenburgers verzamelden diverse 
soorten eetbare wortels en knollen, fruit, noten en zaden en mogelijk ook 
bladgroenten. 

Ypenburg was niet alleen, in een straal van een paar kilometer zijn 
meerder vindplaatsen uit de dezelfde periode bekend die allemaal onder-
deel uitmaakten van hetzelfde nederzettingssysteem. Deze situatie is heel 
bijzonder; een klein gebied waarin meerdere vindplaatsen uit dezelfde 
periode zijn opgegraven. Markante verschillen tussen de nederzettingen 
tonen aan dat ze ieder een eigen functie binnen het nederzettingssysteem 
hadden. Hierdoor krijgen we een bijzonder inzicht in de sociale organisatie 
van een steentijd-samenleving.

Deze laatste twee lezingen worden gehouden in het Lipsius-gebouw aan de 
Doelensteeg, aanvang 20.00 uur.

RenUs-Reeks

Verkrijgbaar bij voorzitter, secretaris of penningmeester zijn de volgende delen:

Nr. 1, Pierre van Grinsven en Menno Dijkstra, De vroeg-middeleeuwse 
nederzetting te Koudekerk aan den Rijn. Een bijna vergeten opgraving in de 
Lagewaardse polder (169 p.) € 32,-

Nr. 2, Menno Dijkstra, Leo den Hollander en Hans van der Meulen, 
Lisse – Kaaspakhuisje. Archeologische vondsten uit de Nieuwe Tijd bij het 
‘Kaaspakhuisje’ in het centrum van Lisse (45 p.) € 16,50

Nr. 3, Pierre van Grinsven en Dick van der Kooij (met een bijdrage van S. 
Comis), Hazerswoude-Dorp – Dorpsstraat 67. Verslag van een proefsleuf met 
sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd in de gemeente Rijnwoude 
(50 p.) € 16,50

Nr. 4, Menno Dijkstra (met een bijdrage van Wim Kuijper), Terug naar Katwijk. 
Archeologisch onderzoek door de AWN-Rijnstreek in de Zanderij Westbaan, 
1998 en 2003 (74 p.) € 18,-
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