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Nieuwsbrief publieke opgraving Zanderij 2018. 

 

Beste vrijwilliger van de publieke opgraving Zanderij 2018, 

 

Meer dan 200 vrijwilligers hebben meegedaan aan deze publieke opgraving. Meer mensen konden 

we ook niet plaatsen; we moesten de mensen ook nog kunnen begeleiden. Het grootste in aantal 

waren de vrijwilligers uit Katwijk en omgeving: meer dan 175 mensen. Daarnaast waren er veel 

vrijwilligers van de AWN uit het hele land en een tiental studenten van de Universiteit Leiden en 

daar als student archeologie in opleiding. 

Dankzij al die mensen is de opgraving een groot succes geworden. In plaats van één boerderij uit 

de Merovingische periode zijn er vijf huisplattegronden gevonden, zoals blijkt uit de onderstaande 

overzichtstekening. Prachtig herkenbaar zijn woonstalboerderijen met nog heel duidelijk de 

stalboxen.  

 

 

 
Allesporenkaart van de opgraving Zanderij 2018. 

 



2 

 

 

 

 

Er is nog veel werk te doen. We willen graag weten welke boerderij er als eerste stond. Daarvoor 

is het nodig alle sporen, dat zijn de verkleuringen in de grond, goed te bestuderen aan de hand van 

de coupe-tekeningen en de foto’s die gemaakt zijn. En we hebben meer dan 700 sporen 

gevonden!!! Van al die sporen wordt een databank gemaakt, waarin opgenomen wordt: is het een 

paal, kuil, greppel, en wat zijn de afmetingen, kleur, aanwezigheid van hout, houtskool, bot en 

overige vondsten. Aan de hand van die databank kunnen we dan een analyse maken van de 

huisplattegronden. We hopen die databank eind maart klaar te hebben.  

 

Dan hebben we nog meer dan 350 vondsten. Daar maken we eerst een beschrijving van: wat 

hebben we nu precies? Dat beschrijven doen we als een soort ‘hotspot’ in het gemeentehuis van 

Katwijk op woensdag 27 februari van 12.00-16.00 uur. U kunt dan meehelpen met het beschrijven 

van de vondsten. Met deze vondstbeschrijvingen denken wij ook klaar te zijn omstreeks eind 

maart, maar dan moet bijvoorbeeld het aardewerk en metaal nog gedetermineerd gaan worden. 

Dat doen wij in ons eigen onderkomen, het Archeologiehuis bij het Archeon in Alphen aan den 

Rijn, maar dan wel met de hulp van specialisten.  

Daarnaast hebben we nog veel hout gevonden: palen en planken uit de wanden van de 

woonstalboerderijen. Dit hout ligt bij het Archeologisch DienstenCentrum (ADC) in Amersfoort 

en zal daar door een deskundige bekeken worden op soort en bruikbaarheid voor 

dendrochronologisch onderzoek, waarmee heel nauwkeurige dateringen verkregen kunnen 

worden van wanneer het hout gekapt is. Dat kost tijd en geld en we zijn druk doende om een 

subsidie aan te vragen om dit mogelijk te maken. 

Dus er is nog heel veel werk te doen, maar we houden jullie via deze nieuwsbrief op de hoogte. 

 

 

Nog een paar foto’s van de mooie coupes (=doorsneden) van sporen. 

 

    
Afvalkuil      Palenrij 
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Voorbeelden van het aangetroffen Merovingisch aardewerk, links met lijnversiering, rechts met 

radversiering. 

 

 

 

Archeologische Vereniging Rijnstreek 

awnrijnstreek@yahoo.com 
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Pierre van Grinsven, vicevoorzitter van de afdeling, 
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