
A
W

N
 R

ij
N

s
t

R
e

e
k R

e
N

u
s R

e
e

k
s 1

5       
t

R
e

u
b

s
t

R
A

A
t 1

2
-1

4
, V

o
o

R
s

c
h

o
t

e
N

Treubstraat 12-14, Voorschoten

Archeologisch onderzoek op de locatie van 
het voormalige pand van glashandel Van Aken 
in 2005

Pierre van Grinsven

AWN AfdeliNg RijNstReek

ReNus Reeks 15





Archeologische Vereniging rijnstreek, 
Afd. 6 VAn de Vereniging VAn  

Vrijwilligers in de Archeologie

renus reeks 15

Treubstraat 12-14, Voorschoten

Archeologisch onderzoek op de locatie van het 
voormalige pand van glashandel Van Aken in 2005

Pierre van Grinsven



Colofon

Renus Reeks 15: Treubstraat 12-14, Voorschoten. Archeologisch onderzoek op de locatie van het voormalige pand 
van glashandel Van Aken in 2005

Auteur: Pierre van Grinsven

Eindredactie: Piet de Baar

ISSN: 1569-7444

© 2020 Archeologische Vereniging Rijnstreek, afdeling 6 van de AWN.

De Renus Reeks is een uitgave van de AWN, Vereninging van vrijwilligers in de archeologie, afdeling Rijnstreek. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of 
op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de AWN-afdeling 
Rijnstreek.

Archeonlaan 1A
2408 ZB Alphen aan den Rijn
awnrijnstreek@yahoo.com
www.awn-archeologie.nl/06

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van Publieks-
bereik Archeologie en een financiële bijdrage van het hoofdbestuur van de AWN.



Inhoudsopgave

1. Inleiding 5

2. De locatie 6
Administratieve gegevens van het onderzoekgebied 6

3. Geologische en landschappelijke context 7

4. Korte geschiedenis van Voorschoten 9

5. Het AWN veldwerk 11

6. Beschrijving van de sporen en structuren 14
Datering 14

6.1. Paalsporen 14

6.2. Greppels 16

6.3. Waterputten 18

6.4. Kuilen 20
Afvalkuil S-516 20
Afvalkuil S-474 21
Afvalkuil S-428 21
Afvalkuilen behorend bij een latere fase van bewoning 22

6.5. Brandhaard 26

6.6. Beerkelders 26

6.7. Tonputten 28

6.8. De brede sloot S-457 32

6.9. Profielen 35

6.10. Fasering van de sporen en structuren 35

7. Het vondstmateriaal 36
7.1. Aardewerk 37

7.2. Vondstcategorie metaal 38

7.3. Vondstcategorie bouwmaterialen 38

7.4. Vondstcategorie natuursteen 38

7.5. Glas 39

7.6. Vondsten overige categorie 39

8. Bijzondere vondsten 40

9. Conclusies 43

Bijlage I. Profielen 45

Bijlage II. Informatie over de gevonden duigen en ander hout 48

Bijlage III. Vondstenlijst 53

Literatuur 60





ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK TREUBSTRAAT 12-14, VOORSCHOTEN

5

1. Inleiding

Er is in de laatste jaren veel archeologisch onderzoek gedaan in het centrum van Voorschoten. Op 
het HEMA-terrein en het Ahold-terrein aan de Schoolstraat is door het ADC onderzoek gedaan bij het 
uitgraven van beide locaties. Daarnaast is door de AWN-afdeling Rijnstreek onderzoek gedaan op het 
terrein achter Het Wapen van Voorschoten aan de Schoolstraat (2003), bij het uitgraven van het He-
ma-terrein (2004) en op het terrein van de voormalige winkel van Van Aken tussen de Treubstraat en 
Schoolstraat (2005).

We hopen op basis van de resultaten van deze onderzoeken een schets te kunnen geven van hoe 
de bewoning in Voorschoten ontstaan is. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek op de 
locatie Treubstraat 12-14, het terrein van de voormalige glashandel van Van Aken. Het pand is gesloopt 
om plaats te maken voor nieuwbouw.

Tijdens de bouwvak vakantie werd de AWN-afdeling Rijnstreek in de gelegenheid gesteld om archeo-
logisch onderzoek uit te voeren. De bouwonderneming Niersman stelde een kraan ter beschikking. Het 
onderzoek startte op maandag 18 juli en duurde tot 20 augustus 2005.

Aan het archeologisch onderzoek hebben de volgende AWN-leden meegedaan: Dick van der 
Kooij, Suus Spreij, Ab van Grol, Arnold Verkuijlen, Aleid Muller, Pierre van Grinsven, Sjoerd Nieuwland 
(detectie), Carla van Veen, Rob de Graaf, Remco Orizand, Leo den Hollander, Odile Hoogzaad, Bob van 
den Berg, Roos van Oosten, Emile Eimermann, H. van Leeuwen, R. Otto en Albert Kram.

Dit rapport is bedoeld om alle opgravingsgegevens op een overzichtelijke wijze vast te leggen en toe-
gankelijk te maken voor latere studies. Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar op het computersysteem 
van de AWN-afdeling Rijnstreek en zullen uiteindelijk in DANS worden gedeponeerd.
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2. De locatie

Het onderzoeksterrein ligt in het centrum van Voorschoten tussen de Voorstraat en de Schoolstraat, in 
het verleden de Achterweg genoemd, en is aangegeven in afb. 2.1.

Administratieve gegevens van het onderzoekgebied

Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Voorschoten
Plaats: Voorschoten
Toponiem Plangebied: Treubstraat 12-14
Kaartblad: 30H
CMA/AMK-status: niet van toepassing
CAA-nr.: niet van toepassing
CMA-nr.: niet van toepassing
ARCHIS-waarnemings-nr.: niet van toepassing
Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 0,2 ha.
Huidig grondgebruik: braakliggend na de sloop van Van Aken glashandel.

Afb. 2.1. De ligging van het 
onderzoeksterrein Treubstraat 
12‑14.
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3. Geologische en landschappelijke 
context

Voorschoten is gelegen op de meest oostelijke strandwal, die ligt tussen de Oude Rijn en Rijswijk. De 
Oude Rijn en de Maas waren in de laatste millennia de belangrijkste rivieren die het water uit een groot 
deel van Noordwest-Europa afvoerden naar de Noordzee. Het niveau van de zeespiegel was in deze 
tijd veel lager dan tegenwoordig. Tot 6000 voor Chr. had de zee vrij spel in deze regio en werden er in 
West-Nederland grote hoeveelheden mariene afzettingen gedeponeerd. Na circa 4000 voor Chr. begon 
zich in een langdurig proces de kuststreek te vormen. De Rijn en de Maas vormden een groot deltage-
bied waar zeer brede rivierstromen liepen. In deze zich steeds verplaatsende rivierlopen werden kleiige 
en zandige lagen afgezet. In de vlakten aan weerszijden van de rivieren werd veen gevormd, het zoge-
naamde Hollandveen. Dit veen wordt ook teruggevonden in de rivierafzettingen bestaande uit zand, klei 
en zavel (klei met zand). Langs de kust ter hoogte van Voorschoten werden strandwallen gevormd die 
het binnenland afsloten van de zee. In deze binnenzee ontstond begroeiing met veel moerasbossen en 
werd later het veen gevormd.

Het gebied ten oosten van Leiden werd in de Romeinse periode doorkruist door de hoofdstroom 
van de Oude Rijn en kleine zijriviertjes, en bestond uit oude smalle kreekruggen die voornamelijk waren 
opgebouwd uit kalkhoudende zavel of rivierzand met een humeuze toplaag. Deze kreekruggen zijn 
ontstaan doordat getijdenkreken door zandaanvoer verstopt raakten en dichtslibden. Wanneer een getij-
denkreek niet verzandde, ontwaterde het aangrenzende veengebied goed, waardoor het geschikt werd 
voor bewoning.

Tijdens de fase van Duinkerke II (250 na Chr.; Duinkerke II heet tegenwoordig Laag van Poeldijk, 
Laagpakket van Walcheren) is er een toenemende invloed van de zee en wordt er een dunne laag zeeklei 
afgezet die tot Valkenburg doorloopt. Er is gesuggereerd dat door deze transgressiefase bewoning on-
mogelijk zou zijn geworden in het estuarium van de Rijn, maar dit wordt niet meer algemeen aanvaard. 
In afbeelding 3.1 is een overzicht gegeven van de bodemgesteldheid in het gebied van de monding van 
de Oude Rijn in de Romeinse tijd.

De strandwal waarop Voorschoten gelegen is, is de oudste strandwal en het meest oostelijk gelegen. 
De Vliet is van veel later datum, pas gegraven eind 12e, begin 13e eeuw. Het ontstaan van de Voor-
schotense strandwal wordt gedateerd op 4000 tot 3700 v. Chr. Wel was enkele eeuwen voor Christus 
(late IJzertijd), na een doorbraak van de zee, achter de strandwallen een systeem van kreken ontstaan, 

Afb. 3.1 Geologische ondergrond van het gebied van de Oude Rijn in de Romeinse tijd. Hallewas, 1986.
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waardoor de afwatering van het veen verbeterde en in de veengebieden bewoning mogelijk werd. In 47 
na Chr. besloot generaal Corbulo1 om zijn soldaten een kanaal te laten graven dat de Oude Rijn verbond 
met Helinium (de Maas) om de scheepvaart een risicovolle tocht op zee te besparen. Deze gracht van 
Corbulo volgt min of meer de loop van de Vliet tot aan Leidschendam, waar deze gracht onomstotelijk is 
aangetoond, maar ligt enkele honderden meters westelijk.

De strandwal in Voorschoten is vrij breed en loopt van 50 meter oostelijk van de Voorstraat naar 100 
meter ten westen van de spoorlijn. De ligging van de strandwal en de verbinding tussen de Oude Rijn en 
de Maas is weergegeven in afbeelding 3.2.

De hoogte van de strandwal is nu 0,5 m + NAP, maar zal in de Romeinse periode iets hoger zijn 
geweest. Het was geen aaneengesloten gebied. Er waren uitgestrekte strandvlakten met ondiepe stroken 
waar zich veen heeft afgezet. Over de strandwal liep een Romeinse weg van het castellum Matilo naar 
de Romeinse stad Forum Hadriani, gelegen in het huidige Voorburg, zoals is aangegeven in afbeelding 
3.2. Tot nu toe zijn er geen sporen van deze weg gevonden in Voorschoten. We moeten ons ook realise-
ren dat de verbinding tussen Matilo en Forum Hadriani ook over het water kon lopen via de gracht van 
Corbulo. Wel zijn er in Voorschoten hier en daar Romeinse vondsten gedaan, veelal bouwmaterialen als 
dakpannen en tufsteen.

De strandwallen waren in deze periode dicht bebost met eik, beuk etc., die in de vroege middeleeu-
wen flink aangesproken werden voor de houtbehoefte van de bewoners.

1 Brandenburgh 2005, 11.

Afbeelding 3.2. De ligging 
van de strandwal waarop 
Voorschoten gebouwd is.. Koot 
2008, 63.
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4. Korte geschiedenis van 
Voorschoten

De oudste bewoningssporen zijn afkomstig van mensen die deel uitmaakten van de Vlaardingen-cultuur, 
een periode die behoorde bij het midden-Neoliticum en loopt van 3500-2500 v. Chr. Deze landbouwers 
woonden op de strandwallen; huisplattegronden zijn gevonden in de nabijheid van de Helsdingenlaan.2 
Later zijn ook sporen van een nederzetting gevonden op de Donk, een locatie waar later de loodsen van 
de firma Steijn zijn gebouwd, ten westen van de spoorlijn Leiden – Den Haag. Hier werden verschillende 
haardplaatsen gevonden met veel aardewerk- en vuursteenfragmenten.3 In 2012 heeft de AWN-afdeling 
Rijnstreek ook sporen van de Vlaardingen-cultuur gevonden bij de opgraving aan de Donklaan.

Uit de Romeinse periode zijn hier en daar in Voorschoten losse vondsten gedaan, voornamelijk dak-
panfragmenten en wat aardewerk. Zoals boven reeds is geschetst, verwachtten wij een Romeinse weg 
aan te treffen die het castellum Matilo en de nederzetting Forum Hadriani verbond.

Uit de vroege middeleeuwen (300-900 na Chr.) zijn in Voorschoten geen sporen gevonden. Voor-
schoten wordt genoemd in de goederenlijst van de St. Maartenskerk, die voor het grootste deel in 
885-896 is opgesteld. Het was een lijst met goederen die aan de kerk van Utrecht toebehoorden vóór de 
komst van de Vikingen in onze regio en die de bisschop terug wilde hebben. Daarin wordt o.a. Forescate, 

2 Glasbergen, 1967.
3 Van Veen, 1989.

Afb. 4.1. De minuutkaart van 
Voorschoten uit 1830 met 
daarin aangegeven (in blauw) 
het huidige opgravingterrein.
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Voorschoten, genoemd met drie hoeven, Lippinge of Ter Lips met twee hoeven en Watdinchem (=ter 
Wadding?) met drie hoeven.4 Als deze bronnen juist zijn, zouden er meer sporen uit de vroege middel-
eeuwen aangetroffen moeten worden.

Voorschoten behoort tot de oudste bewoonde gebieden van Holland waar de graaf van Holland 
aanvankelijk nog persoonlijk rondreisde om zijn plicht als rechter te vervullen. Later is deze taak door 
de schout overgenomen. Het schoutambt wordt reeds in 1282/1284 genoemd en is dan in handen van 
de heren Van Wassenaer. De naam van het ambt ging over op het rechtsgebied en zo spreekt men 
van het Ambacht van Voorschoten.5 In de late middeleeuwen is er sprake van een dorp met een kerk 
waar de huizen gegroepeerd stonden aan weerszijde van de doorgaande weg (Hereweg), nu Voorstraat 
genoemd. Hier vond ook de jaarmarkt plaats waarvan de eerste vermelding dateert uit de dertiende 
eeuw.6 De oude dorpskerk in zijn huidige vorm dateert van veel later. Er zijn bij de restauratie van deze 
kerk opgravingen uitgevoerd binnen in de kerk die een voorganger, gebouwd met tufsteen, aan het licht 
heeft gebracht.7

In afb. 4.1 is de minuutkaart van Voorschoten uit 1830 weergegeven met daarin aangegeven (in rood) 
het huidige opgravingsterrein.8

Het betreft hier de terreinen aangeduid met de nrs. 458 en 460.
De weg tussen de kerk en de HEMA, de Schoolstraat, had toen nog de naam Achterweg. Er is een 

tekening uit de 18de eeuw die zicht geeft op de Achterweg. (Afb. 4.2.)
We zien op de kadastrale kaart dat de bewoning zich concentreert langs de doorgaande weg, de Voor-

straat, waar ook de jaarmarkt werd gehouden. Verder is er een concentratie huizen rond de Molensloot. 
Volgens deze kaart is de bebouwing langs de Achterweg veel minder dicht dan langs de Voorstraat.

4 9. Dijkstra, 2011.
5 van der Gouw, 1956.
6 Reinsma, 2016
7 Verhagen, 1961.
8 Sloof, 2008.

Afb. 4.2. Een weergave van de 
Achterweg in de 18de eeuw door 
Jacob Elias la Fargue, werkzaam 
tussen 1750 en 1778.
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5. Het AWN veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd tijdens de bouwvakvakantie van 18 juli tot en met 20 augustus 2005 met 
toestemming van de aannemer, de firma Niersman, die ook voor de graafmachine zorgde.

De allesporenkaart is weergegeven in afb. 5.1.

Afb. 5.1. Allesporenkaart van de 
opgraving Treubstraat 12‑14.
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Het opgravingsterrein was ruim 30 m lang en 12 meter breed en was West-Oost georiënteerd. 
Hoewel het opgravingsgebied vrij klein was, werden er zeer veel sporen van greppels, afvalkuilen, palen 
en sloten gevonden. In totaal werden er 580 spoornummers uitgegeven en 302 vondstnummers. Dit 
geeft al aan dat dit terrein al vele eeuwen bewoning heeft gekend. Er werden 297 paalsporen ingetekend 
en nog eens 108 mogelijke palen die een diepte kenden van minder dan 5 cm.

64 sporen werden als afvalkuil geïnterpreteerd, 98 als kuil, en er zijn nog 16 greppels waargenomen 
en een brede sloot aan de kant van de Schoolstraat. In het middendeel was het terrein verstoord door 
de resten van een kelder.

Een impressie van het grote aantal sporen op een klein oppervlak wordt getoond in afb. 5.2. In deze 
wirwar van sporen is het moeilijk om samenhangende structuren te herkennen. Daarom zijn er als het 

Afb. 5.2. Impressie van de sporendichtheid.

Afb. 5.3. De allesporenkaart met sporen dieper dan 20 cm onder maaiveld.
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ware twee nieuwe vlakken aangelegd door met het GIS-programma Mapinfo te kiezen voor alleen die 
sporen die dieper zijn dan 20 of 40 cm. De meest recente verstoringen zullen dan niet meer worden 
meegenomen.

In afb. 5.3 zijn alle sporen opgenomen die een diepte hebben van meer dan 20 cm en in afb. 5.4 alle 
sporen die dieper zijn dan 40 cm. Met deze kaarten is de analyse uitgevoerd.

Er is ook een aantal hoogtemetingen verricht van vlak 1 in de putten 1-3. Het vlak bevond zich op 
een hoogte van 0,2-0,3 NAP.

Afb. 5.4. De allesporenkaart met sporen dieper dan 40 cm onder maaiveld.
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6. Beschrijving van de sporen en 
structuren

Datering
Bij de beschrijving wordt, waar mogelijk, een datering gegeven van elk spoor op basis van het erin 
aangetroffen aardewerk. Nu is het zo dat van het vroege aardewerk (1000-1300) alleen maar kleine 
scherfjes zijn gevonden. Het was niet mogelijk een om kogelpot nader te dateren aan de hand van de 
publicatie van A. Verhoeven,9 die voor onze regio de handgemaakte kogelpot dateert van 800-1400. Er 
zijn ook kogelpotten die op de draaischijf zijn vervaardigd in plaatsen Mayen10, Brühl11 en Pingsdorf.12 
Ook hiervan komen vroege vormen voor. In dit onderzoek is aan een kogelpotscherf, handgemaakt, een 
datering 1000-1300 gegeven.

Voor het Pingsdorf-aardewerk geldt een datering van 1100-1300. Sanke laat zien dat het Pingsdorf- 
aardewerk een begintijd kent van 8-9de eeuw. In deze studie is Pingsdorf-aardewerk meestal herkend 
aan de opgebrachte engobe en als er geen radstempel-versiering is, dan stelt Sanke dat die scherven 
op zijn vroegst uit periode 3 stammen met een beginperiode van 1000-1100. In deze studie hebben we 
1100-1300 aangehouden. Op basis van bovengenoemde publicaties is aan Paffrath-scherven, herken-
baar aan de gelaagde structuur van de scherf, een datering toegekend van 1100-1350. Andenne-waar 
of Maaslands aardewerk is herkenbaar aan de aanwezigheid van zoutglazuur op geel/wit/roodbakkend 
aardwerk. Borremans13 heeft voor dit aardewerk ook een datering van 1200-1300 aangegeven. Het grijs/
zwartbakkend aardewerk (nooit geglazuurd) is gemaakt onder reducerende condities en is een voorloper 
van het latere roodbakkend aardewerk. Aan dit aardewerk is een datering toegekend van 1200-1400.

6.1. Paalsporen

Uit de veelheid van palen en mogelijke aangetroffen palen is geen huisplattegrond te achterhalen. Hierbij 
speelt een belangrijke rol dat in de overgang van Vroege Middeleeuwen naar Volle Middeleeuwen de 
bouwmethode van woningen of woonstalboerderijen veranderde. In de Vroege Middeleeuwen werden 
de dakdragende palen, die een flinke dikte hadden, ingegraven in de grond, waardoor zij archeologisch 
kunnen worden teruggevonden. In de middeleeuwen werden poeren en stiepen van steen gebruikt, 
waarop de palen werden gezet. Dit heeft als voordeel dat die dragende palen niet zo snel verrotten in de 
grond, maar als nadeel dat er geen sporen nagelaten worden.

Schuren en opstallen werden vaak nog wel gebouwd met ingegraven palen.
Met hulp van het computerprogramma Mapinfo, dat gebruikt is om de veldtekening te digitaliseren 

en door de database van de sporen hieraan te koppelen, kunnen paalsporen geselecteerd worden op 
bepaalde kenmerken.

In afb. 6.1.1 zijn de palen weergegeven die een diepte onder het maaiveld hadden van meer dan 
20 cm.

Wat voor betekenis moeten we dan toekennen aan al die teruggevonden paalsporen. De oostkant 
van het terrein lag aan de Voorstraat, de belangrijkste weg door de kern van Voorschoten. Daar moet 
bebouwing zijn geweest door de eeuwen heen.

Ter oriëntatie, de Treubstraat loopt evenwijdig met de rechterzijde van de afbeelding. Er is een analyse 
uitgevoerd op deze palen. In totaal zijn er 34 van deze palen gevonden. Hiervan konden 13 palen (38%) 
worden gedateerd aan de hand van het aangetroffen aardewerk dat werd aangetroffen in de paalgaten. 
De datering voor al deze palen ligt tussen 1000 en 1300 na Chr., gebaseerd op het voorkomen van 
Pingsdorf, Paffrath, Andenne en zwart/grijsbakkend aardewerkfragmenten. We kunnen dus stellen dat 
de meeste van deze palen hebben behoord tot de oudste bewoning van het huidige Voorschoten. Wat 
verder opvalt is dat 23 palen een puntvorm hadden en vrijwel altijd lichtgrijs van kleur waren. Wij nemen 

9 A.A.A. Verhoeven, 1998, 2.8
10 M. Redknapp, 1999.
11 G.R. von Bock, 1985.
12 M. Sanke, 2002.
13 R. Borremans en R. Warginaire, 1966.
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aan dat oudere palen door het uitloogproces lichtere kleursporen nalaten en dat onderstreept de hoge 
ouderdom van deze palen.

Uit de verspreiding van de palen kan geen plattegrond worden afgelezen.
Beperken we ons tot die palen die een middeleeuwse datering hebben op basis van het aangetroffen 

aardewerk, dan ontstaat het volgende beeld.
Van alle sporen zijn coupetekeningen gemaakt. De meeste coupetekeningen geven maar een 

beperkte aanvullende informatie. Van de coupetekeningen die meer informatie kunnen geven wordt een 
beschrijving gegeven. Van enkele palen zijn de volgende coupetekeningen weergegeven.

Wat opvalt is dat de palen S-1, S-10 en S-18 zijn ingegraven, hetgeen blijkt uit de insteek. Zij hebben 
een vlakke onderkant. In afb. 5.1.3 kan men zien dat deze drie palen op een rij liggen en de nokdra-
gende palen kunnen zijn van een gebouw. De wanden ontbreken, maar dat komt omdat ten westen van 
de dragende palen een groot verstoord terrein lag, veroorzaakt door de resten van een kelder. Aan de 
oostkant konden door de bestaande bebouwing geen waarnemingen worden gedaan. De twee greppels 
aan de noord- en zuidzijde hebben eveneens een datering van 1000-1300 en zouden dan greppels 

Afb. 6.1.1. Palen in het vlak met een afmeting van meer dan 20 cm onder het opgravingsvlak.

Afb. 6.1.2. Paalsporen en greppels met een datering 1000‑1350.
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kunnen zijn geweest om het regenwater op te vangen. De afstand tussen de greppels is met meer 
dan acht meter ruim voldoende om een huisplattegrond te herbergen. Wandgreppels hebben we niet 
aangetroffen.

De palen van palenrij S-492 tot S-494 lijken ingeslagen te zijn en liggen aan de kant van de School-
straat, dus op de erfzijde van het mogelijke huis, en kunnen afkomstig zijn van schuren of stallen.

6.2. Greppels

In afbeelding 5.1.2 zijn vijf greppels weergegeven die of een west-oost of een noord-zuid oriëntatie 
hebben, een diepte van meer dan 20 cm en een datering van 1000-1300. Het kunnen erf of kavel-gren-
zen zijn geweest. Hier volgt een korte beschrijving van de greppels.

Greppel S-67 is de meest oostelijke greppel. Een coupetekening is gegeven in afb. 6.2.1. Er werden 
vier fragmenten gevonden van grijs/zwartbakkend aardewerk, een kogelpotfragment, één Paffrath- en 
twee vroeg-steengoedfragmenten. Deze greppel zou een afwateringsgreppel kunnen zijn geweest voor het 
afvoeren van regenwater van het huis dat hier mogelijk heeft gestaan. De paal S-66 heeft geen datering.

Greppel S-255. Hier is een viertal coupes gemaakt die laten zien dat het om een V-vormige ingraving 
gaat die in noordelijke richting steeds ondieper wordt. Er zijn veel aardewerkfragmenten in aangetroffen, 
waaronder fragmenten kogelpot, Pingsdorf, vroeg steengoed en grijs/zwartbakkend. Dit spoor lijkt dus erg 
op S-67 en heeft een datering 1100-1300. Ook deze greppel kan een regenafvoergreppel zijn geweest.

Naast greppel S-255 ligt een waterkuil S-262 en S263 (die later besproken wordt) met daarnaast de 
greppel S-264, die iets later (1200-1400) wordt gedateerd op basis van het aangetroffen aardewerk. De 
coupetekeningen worden gegeven in afb. 6.2.2. De paal in S-264 is waarschijnlijk van latere datum en 
is ingeslagen.

Coupetekeningen van palen S‑1,S‑10, 
S‑18, S‑225 en S‑492 tot S‑493.
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Afb. 6.2.1. Coupe greppel S‑67.

Afb. 6.2.2. Coupetekening S‑264.

Afb. 6.2.3. Situering greppel S‑338.

Afb. 6.2.4. Coupe van S‑338 
met oversnijdingen.
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Een lange greppel, met oost-west oriëntatie, S-338 loopt over het gehele binnenveld en wordt door 
diverse sporen oversneden hetgeen dus wijst op een oude sloot. De situering van deze greppel is 
gegeven in afb. 6.2.3.

De volgende sporen oversnijden deze greppel (van west naar oost): S-533, S-514, S-515, S-509,S-
580 geheel ingegraven, S-326, S-496 en S-341. Het verdere verloop van greppel is onbekend door de 
verstoring van de recente kelder.

Van deze sporen zijn alleen S-533 gedateerd (1100-1300 en 1600-1700) en S-326 (1500-1700) en 
dat wijst op een duidelijk latere periode dan S-338 die een datering kent tussen 1100 en 1600 op basis 
van vondsten die gedaan zijn over de gehele greppel.

In afb. 6.2.4. zijn een aantal coupetekeningen van S-338 en een aantal oversnijdingen. Een greppel 
van belang is S-191 die een iets andere richting heeft dan de vorige greppels. De greppel wordt doorsne-
den door S-187 en S-190 die niet gedateerd konden worden. In S-191 komen veel aardewerkfragmenten 
voor daterend van 1100-1300 en 1200-1400. Een coupetekening wordt weergegeven in afb. 6.2.5.

De coupetekening laat zien dat er veel ingravingen in greppel S-191 hebben plaatsgevonden en dat 
er geen duidelijk beeld verkregen wordt. De vondsten uit vnr.89 (S-191) hebben een datering 1300-1400.

De laatste greppel S-276 ligt aan de zuidkant van de opgraving en is beperkt van afmetingen. De 
coupetekening geeft geen verdere informatie, dan dat de greppel ondiep was. De datering op basis van 
het aardewerk ligt tussen 1300-1400. De korte periode zou er op kunnen wijzen dat de greppel maar kort 
in gebruik is geweest.

6.3. Waterputten

Waterputten komen in verschillende vormen voor. Ingegraven waterkuilen als S-262/S-263 zouden tot 
de eerste fase van de bewoning behoord kunnen hebben en dat zou dan passen bij het huis met de drie 
ingegraven stevige palen. De waterput ligt dan naast de greppel voor het regenwater. In afb. 6.3.1 is de 
coupetekening gegeven van deze waterput.

De datering van de waterput is een probleem. De vulling van S-262 is donkerbruin van kleur en 
het aardewerk dateert vanaf 1200 (Andenne waar) tot aan 1800 (majolica kom). De waterput kan later 
gebruikt zijn als afvalput. S-263 is de eigenlijke, diep gegraven, waterkuil met een datering van 1000 (ko-
gelpotfragmenten) door naar 1500 (rood geglazuurde bakpan) tot aan 1800 (Delfts aardewerk). Helaas 
is bij het uitgraven van de waterkuil niet aangegeven op welke diepte de aardewerkfragmenten zijn 
gevonden. Deze waterput is lang als afvalput in gebruik geweest.

Een tweede waterput is S-317. Of we hier inderdaad met een waterput te maken hebben, blijft ondui-
delijk. Men zou een houten beschoeiing verwachten. Een foto van de coupe is gegeven in afb. 6.3.2 de 
coupetekening in afb. 6.3.3.

De datering van deze waterput wordt weer bepaald door kogelpot aardewerk (1000-1300), Andenne 
(1200-1300), zwart grijsbakkend aardewerk tot aan roodbakkend geglazuurd aardewerk (koekepan 
1400-1500). Ook hier zal de waterput later als afvalkuil zijn gebruikt. Wat opvalt is een concentratie 
nagels (ongeveer 45 stuks). De ligging van deze waterput is problematisch. Hij ligt in of net naast de 
mogelijke huisplattegrond met de drie ingegraven palen. Het kan zijn dat deze waterput gegraven is 
nadat het woonhuis niet meer in gebruik was of dat deze waterput bestond voordat het huis gebouwd is. 
Het zou kunnen dat we hier een van de oudste sporen van bewoning hebben, gezien de aangetroffen 
kogelpotfragmenten.

Afb. 6.2.5. Coupe S‑191 en S‑190 en S‑187.
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Afb. 6.3.1. Coupe tekening 
waterput S‑262/S‑263.

Afb. 6.3.2. Foto van de mogelijke 
waterput S‑317.

Afb. 6.3.3. Coupe tekening 
waterput S‑317.
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6.4. Kuilen

Kuilen komen vaak voor bij deze opgraving. Onderscheid tussen afvalkuil en kuil is eigenlijk niet te 
geven. Kuilen met veel vondstmateriaal zijn in het veld opgetekend als afvalkuil. Er zijn 19 afvalkuilen 
met een diepte van meer dan 40 cm en drie hiervan zijn gedateerd op basis van het aardewerk op 
1000-1300 en behoren daarmee tot de eerste fase van de bewoning. Deze drie kuilen S-516, S-428 en 
S-474 worden hier als eerste besproken. Zij liggen alle drie op de westkant van het terrein, dus op het 
erf van een eventueel huis.

Afvalkuil S-516
S-516 is een forse afvalkuil die tot de eerste fase van bewoning gerekend kan worden op basis van 
kogelpot en Pingsdorf aardewerk. De aanwezigheid van roodbakkend aardewerk van grape, koekepan-
nen en kommen met slibversiering geeft aan dat eind 17de eeuw deze afvalkuil buiten gebruik raakte. Het 
kan zijn dat dit in aanvang ook een waterkuil was gezien de vorm in coupe S-516C, de uiteindelijke diepte 
kon niet worden vastgesteld door het grondwater.

Tabel. 6.4.1. Overzicht van de dateerbare kuilen.

spoornr aantal AW breedte diepte datering bewoningsfase

S-28 44 130 60 1100-1700 2 en 3

S-37 6 176 40 1100-1500 2

S-43 11 110 20 1200-1500 2

S-71 28 150 40 1100-1300 2

S-136 45 32 20 1200-1500 2

S-153 41 130 30 1300-1500 2

S-194 34 142 26 1000-1400 1

S-196 55 152 46 1100-1600 2

S-207 9 40 35 1200-1500 2

S-234 3 86 27 1100-1400 2

S-292 5 10 40 1600-1800 4

S-294 30 56 44 1200-1400 1600-1700 2 en 3

S-302 7 44 27 1700-1900 4 

S-315 12 100 35 1500-1750 3

S-324 4 70 34 1600-1800 3

S-325 17 60 50 1600-1800 3

S-374 21 205 40 1300-1500 2

S-398 17 225 30 1100-1400 1

S-403 4 53 50 1400-1500 2

S-408 46 275 70 1200-1750 2 en 3

S-428 8 190 70 1000-1300 1

S-450 8 58 27 1000-1500 1 en 2

S-463 11 40 80 1300-1500 2

S-474 14 140 50 1000-1300 1

S-516 40 190 50 1000-1300 1500-1600 1 en 3

S-525 2 170 30 1000-1300 1

S-526 8 126 20 1500-1600 2 en 3

S-533 79 78 28 1200-1700 2 en 3

S-570 1 60 30 1000-1300 1

S-575 35 116 30 1100-1400 2
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Afvalkuil S-474
Van de ernaast gelegen afvalkuil S-474 is geen coupetekening beschikbaar. Op basis van het aardewerk 
is deze kuil in gebruik geweest van 1000 tot 1400 en behoort daarmee ook tot de eerste fase bewoning.

Afvalkuil S-428
Afvalkuil S-428 is een forse kuil waarin een tonput S-427 is ingegraven. In het grondwater konden nog 
houtresten worden waargenomen. De afvalkuil heeft een datering van 1000 tot 1400, de tonput van 1200 
tot 1700 en is dus langer gebruikt en behoort tot een iets latere fase van bewoning.

Coupe tekeningen afvalkuil S‑516.
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Afvalkuilen behorend bij een latere fase van bewoning
S-28 en S-37 zijn diepe afvalkuilen. De coupetekening geeft geen nadere informatie. S-28 bevatte veel 
aardewerkscherven daterend van 1100-1700. Bijzonder was de vondst van 142 botfragmenten hetgeen 
op slachtafval wijst. S-37 was een diepe kuil tot aan het grondwater daterend van1100-1500. Deze beide 
afvalkuilen liggen binnen de vermoedelijke huisplattegrond. Dit zou betekenen dat dit huis in de loop van 
de 12de eeuw verdwenen is en dat op die plaats de afvalkuilen in gebruik genomen zijn.

S-408 is een zeer omvangrijke afvalkuil. De coupetekening in afb. 6.4.3 laat een forse afvalkuil zien 
waarvan de diepte onbekend is door het grondwater. Ook hier weer duidelijke sporen van een tonput, 
waarvan het hout was vergaan. De datering loopt van 1200 tot aan 1750. Een goed dateerbare vondst 
was een slibversierd bord dat rond 1450 dateert.

S-71 is een afval kuil van meer dan 1,5 m breed en 40 cm diep met een grijze vulling. De coupe tekening 
geeft geen verdere informatie. In de afvalkuil veel aardewerkfragmenten met een looptijd van 1200-1400. 
Deze afvalkuil ligt direct naast de later ingegraven kelder.

S-196 is wederom een forse afvalkuil. De coupetekening van afvalkuil S-196 in afb. 6.4.4 laat zien dat 
het hier gaat om een flinke, diep ingegraven afvalkuil, die gelegen is naast de later ingegraven kelder. 
De verstoringen in deze kuil en de aanwezige puinbrokken kunnen te maken hebben gehad met de 
aanleg van die kelder. Ook hier weer een zeer groot aantal aardewerkscherven die een datering laten 
zien van 1000 (kogelpot) tot 1600, maar met een duidelijk zwaartepunt 1300-1400. Twee opmerkelijke 
vondsten zijn een kogelpot-scherf die of Romeins of vroegmiddeleeuws kan zijn en een fragment van een 
Romeinse tegula (dakpan). De scherffragmenten van een ongeglazuurde vuurtest zijn ook bijzonder en 
passen in de datering van deze afvalkuil.

S-207 is een kleine afvalkuil zonder verdere bijzonderheden. Datering loopt van 1200-1500 gebaseerd 
op een beperkt aantal scherven. Ook hier weer een vuurtest van ongeglazuurd roodbakkend aardewerk.

S-292 is een kleine kuil aan de rand van de opgraving met een datering 1600-1900.

S-294 is een forse afvalkuil, de coupetekening is weergegeven in afb. 6.4.5. Deze afvalkuil heeft een 
datering van 1200-1800 met een accent op de periode 1300-1500. Veel aardewerkscherven.

S-297 is een kleine afval kuil met weinig dateerbare scherven. Periode 1200-1500.

S-315 is een flinke afvalkuil, geheel gevuld met baksteen, plavuis, puin, bot, mortel en een paar scherven 
die een datering aangeven in de richting van 1500-1750. Deze kuil ligt naast de later ingegraven kelder 
en de waterkuil S-317.

S-324 en S-325 zijn kleine afvalkuilen met een beperkt aantal scherven die een datering opleveren van 
1600-1800. Beide kuilen bevatten veel puin. Coupetekeningen geven geen nadere informatie.

Afb. 6.4.2. Coupe tekening afvalkuil 
S‑428 met tonput S‑427.
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S-374, is een grote afval kuil waarvan de coupetekening ontbreekt. De datering loopt van 1300-1700 met 
het accent op 1300-1500.

S-403 is een kleine afvalkuil, direct gelegen naast de grote kuil S-408 en heeft daar mogelijk bij behoord. 
Beperkt aantal aardewerkscherven, wel een complete Siegburg kan die een datering rond 1450-1500 
oplevert.

S-463 is als een afvalkuil in het vlak getekend maar die maakt deel uit van de brede sloot S-547.

Er is ook een analyse uitgevoerd van de afvalkuilen met een diepte tussen 20 en 40 cm. Het gaat hier 
vaak om kleine kuilen met eenvoudige aftekening in de coupe. Deze afvalkuilen zijn verdeeld over de 
drie fasen.

Datering 1000-1300
Hier komen alleen afval kuilen S-450 en S-575 voor in aanmerking. In beide vondst complexen komt 
jonger aardewerk voor.

Datering 1100-1500
Het merendeel van de afvalkuilen met deze diepte komt uit deze periode.

Afb. 6.4.3. Coupe‑
tekening S‑408.

Afb, 6.4.5. Coupe‑
tekening van 
afvalkuil S‑294.

Afb. 6.4.4. Coupe‑
tekening afvalkuil S‑196.
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S-43, datering 1200-1500. De coupetekening in afb. 6.4.6. laat een flinke 
kuil zien met puin maar ook een paal die niet in de veldtekening staat.

S-136 Afvalkuil, datering:1200-1500 met nadruk op 1300-1500. Geen 
verdere informatie.

S-153, een grote afvalkuil waarvan in afb. 6.4.7. de coupetekening is 
weergegeven. De datering loopt vanaf 1100 tot aan 1500 met het accent 
op 1300-1500. Wederom een mooi fragment vuurklok van ongeglazuurd 
roodbakkend aardewerk.

S-194. Afvalkuil daterend 1100-1400, behoort tot de eerste fase bewoning. 
Grillige kuil met complexe vorm. Coupetekening gegeven in afb. 6.4.8.

S-153, een grote afvalkuil waarvan in afb. 6.4.7 de coupetekening is 
weergegeven. De datering loopt vanaf 1100 tot aan 1500 met het accent 
op 1300-1500. Wederom een mooi fragment vuurklok van ongeglazuurd 
roodbakkend aardewerk. De datering van deze grillige afvalkuil loopt van 
1000 (kogelpot) tot 1400 (vroeg steengoed).

S-234 afvalkuil. Flinke afval kuil van ruim een meter. Eenvoudige kuildoor-
snede. Weinig aardewerkscherven waardoor datering onzeker wordt; 
1100-1400.

S-299 is een kleine diepe kuil met veel aardewerkfragmenten. Coupete-
kening geeft geen verdere details. Datering 1100-1800, dus een lange 
looptijd.

Afb. 6.4.6. Coupe tekening S‑43.

Afb. 6.4.7. Coupe tekening 
afvalkuil S‑153.

Afb. 6.4.8. Coupe tekening van 
afval kuil S‑194.

Afb. 6.4.9. Coupe tekening 
afvalkuil S‑398.
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S-398 is een flinke afvalkuil, de coupetekening is weergegeven in afb. 6.4.9. Deze afvalkuil ligt vlak naast 
de zeer grote afval kuil S-408 aan de noordkant van de opgravingsput. Er is veel gelaagdheid in deze 
afvalkuil wat kan betekenen dat deze kuil lang opengelegen heeft. De datering is redelijk nauw; van 1100 
tot 1400, gekenmerkt door Paffrath, Andenne, grijs/zwart aw en ongeglazuurd roodbakkend aardewerk. 
Deze afvalkuil behoort tot de eerste of tweede fase van bewoning.

S-450 is een kleine afval kuil in de zuidwest hoek van de opgraving. De coupetekening bevat geen details. 
De datering is heel ruim, van 1000 tot 1900, het aantal fragmenten beperkt.

S-533, Flinke kuil, coupetekening is gegeven in afb. 6.4.10. Deze afvalkuil S-533 vormt een geheel met 
S-536 en ligt tegen de grote sloot aan de westkant van de opgraving. Er komt heel veel baksteen uit deze 
kuil. Het aardewerk geeft een brede datering van 1200 tot 1700, hetgeen betekent dat deze afval kuil lang 
in gebruik is geweest. De kuil lag ook aan de rand van een mogelijk erf, tegen de sloot. Bijzonder is de 
Romeinse scherf van wit ruwwandig aardewerk.

S-576. Afvalkuil in de NW-kant van de opgraving tegen de sloot. Naast deze kuil ligt S-569 en de coupe-
tekening laat geen onderscheid zien tussen deze spoornummers. De veldtekening meldt een paal 
onderin, deze is niet terug te vinden in de coupetekening. Uit dit spoor komt ook een deel van een vijzel. 
De datering is erg ruim van 1000 (kogelpot) via Paffrath en grijs/zwart aardewerk tot 1700. Ook hier dus 
weer een lange looptijd. Uit het nevenspoor S-569 kwam alleen een fragment van een Romeinse tegula 
tevoorschijn, oranje-bruin van kleur en met een 3 cm dikke rand.

Verder zijn er een aantal kuilen gedefinieerd; daarvan zijn er vier met dateerbaar aardewerk en een 
diepte van meer dan 20 cm.

S-570 is een kuil van 30 cm diep met daarin een fragment kogelpot en een fragment bewerkt tufsteen. 
Deze kuil ligt ook tegen de slootkant. Geen verdere vondsten.

S-525 en S-526 zijn beide brede ondiepe kuilen, gelegen in de NW-kant van de opgraving. De coupe-
tekening laten geen details zien van deze kuilen. S-525 had maar twee fragmenten aardewerk, Pingsdorf 
en kogelpot en behoort daarmee tot de eerste fase van de bewoning.

S-526 had alleen roodbakkend aardewerk o.a. een mooi bord dat gedateerd is op 1500-1600. Dit maakt 
dat deze kuil tot de latere fase van bewoning gerekend kan worden.

S-302 is een relatief kleine kuil die gevuld was met aardewerk uit 1700-1900, een glazen kom en een 
drinkglas.

Afb. 6.4.10. Coupe tekening afvalkuil S‑533.
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6.5. Brandhaard

S-519 is een kuil waar veel houtskool is gevonden wat doet vermoeden dat dit een haardplaats geweest 
zou kunnen zijn. Er zijn twee coupes gemaakt. De tekeningen worden weergegeven in afb. 6.5.1.

Er is een monster genomen van het houtskool voor datering, helaas ontbreekt het aan financië-
le middelen om een C-14 te laten uitvoeren. In deze kuil van geringe afmeting kwamen maar twee 
vondsten voor. Een kogelpotfragment en een grijs baksel (afm. 3,5 x 2 cm) dat mogelijk weleens van 
oudere herkomst kunnen zijn, mogelijk ijzertijd. Hebben we hier te maken met de resten van een ijzertijd 
vindplaats?

6.6. Beerkelders

Er zijn resten gevonden van twee beerputten of beerkelders. S-522 is een duidelijke beerput, ligt midden 
op het terrein en de aardewerk- en glasvondsten wijzen uit dat het een recente beerput is uit de 19de eeuw. 
Ín afb. 6.6.1 is een foto van deze beerput in het opgravings-vlak. Er is geen coupetekening beschikbaar. 
Het baksteen formaat van de gebruikte bakstenen is 19x9x3,5 en het zijn hergebruikte klinkers. Deze 
beerput lag midden op het erf en zal in de 19de en 20ste eeuw als WC hebben gefungeerd.

Op de minuutkaart van 1831 sterk uitvergroot staan op het opgravingsterrein twee huizen aange-
geven, zoals blijkt uit afb. 6.6.2. Aan de zuidkant staat een huis met nummer 460 en daarboven huis 
458. Het lijkt erop dat de beerkelder behoorde bij het huis 460. Tussen de twee huizen is een duidelijke 
erfscheiding aangegeven die met enige fantasie ook terug te vinden is op de allesporenkaart als de lange 
west-oost georiënteerde greppel. Deze greppel wordt door diverse sporen oversneden hetgeen wijst op 
een oudere datering hetgeen kan duiden op de erfscheiding op de minuutkaart.

Een tweede beerput S-254 ligt half in de putrand van de opgraving en is ook een recente beerput. Er 
zijn geen vondsten gedaan en er is geen coupe tekening gemaakt.

Coupe tekeningen S‑519.
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Afb. 6.6.1. S‑522, de recente 
beerput met ingangsvloertje.

Afb. 6.6.2. Sterke uitvergroting 
minuutkaart 1831.
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6.7. Tonputten

Tonputten zijn waterputten gemaakt van wijnvaten.

In de afvalkuil S-408 werd een tonput ontdekt die op ongeveer 30 cm onder maaiveld lag. Het hout van 
deze put was nauwelijks bewaard gebleven.

In afvalkuil S-575, een geheel vormend met S-569, werden ook de resten van een tonput gevonden, ook 
met weinig bewaard hout.

De afvalkuil S-428 bevatte ook de resten van een tonput S-427 die gedateerd kon worden 1200-1500 
maar op basis van slechts twee aardewerkfragmenten.

In de sloot aan de Schoolstraatkant was ook een tonput ingegraven S-463. De coupe tekening is te zien 
in afb. 6.7.1. De duigen waren vergaan en de put kan worden gedateerd van 1200-1500.

Bij het afgraven van het hele terrein na de opgraving door de aannemer werden nog een aantal tonputten 
ontdekt en die zijn zo goed mogelijk ingemeten, er kon echter geen nauwkeurig meetsysteem meer 
worden uitgezet. In afbeelding 6.7.2. is een overzicht gegeven van alle aangetroffen tonputten. In 
bijlage II worden de details van de houtvondsten vermeld.

Wat direct opvalt is dat de tonputten allemaal langs de perceelgrenzen liggen. Dit laat zien dat er zeer 
waarschijnlijk twee huizen hebben gestaan op dit terrein, gescheiden door een erfgreppel.

De datering op basis van de gevonden aardewerkscherven varieert van 1200-1500 waarbij bij de 
putten die uit twee wijnvaten bestonden de onderste duidelijk ouder was. Voor de drinkwatervoorziening 
waren deze waterputten erg belangrijk en deze zijn lang in gebruik geweest.

Hier een korte beschrijving van de tonputten gevonden bij het uitgraven van terrein.

Afb. 6.7.1. Coupe tekening tonput 
S‑463 ingegraven in de sloot.
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Een drietal tonputten lag op 4-8 m ten oosten van de Schoolstraat en 2-3 m ten noorden van de 
zuidkant van de opgravingsput. Dit stuk was niet opgegraven omdat daar de loods stond.

Tonput A (vnr. 291 en 292) ligt 0,5 m ten westen van de Schoolstraat, in de grote sloot, 8,5 m ten 
noorden van de zuidwand. De put had een doorsnede van 75 cm. De duigen zijn weergegeven in afb. 
6.7.3. Er is geen dateerbaar materiaal gevonden.

Tonput C (vnr. 283) had duigen van 35 cm lang; er zijn geen vondsten gedaan en er zijn geen foto’s 
beschikbaar.

Afb. 6.7.3. Duigen van tonput A

Afb. 6.7.4. Duigen tonput B.
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Tonput B (vnr. 287 en 288). Deze waterput lag op 6 m van de hoek Schoolstraat en 3 m van de 
zuidrand opgraving. Deze tonput bestond uit twee wijnvaten: de bovenste S-287, de onderste S-288. De 
datering van de onderste put loopt van 1400-1600. Een foto van de duigen is gegeven in afb. 6.7.4. De 
duigen zijn 93 cm lang.

Tonput D (vnr. 284-285-286). Deze tonput lag op 4 m van de Schoolstraat en 3 m van de zuidrand. Er 
zijn geen dateerbare vondsten gedaan. Deze waterput bestond uit twee wijnvaten op elkaar.

Een stenen put werd gevonden (put E) bij het uitgraven op 13-14 m ten westen van de Schoolstraat 
en gelegen direct aan de zuidrand van de opgravingsput. Deze stenen put was gefundeerd op een 
houten plank. Er was geen dateerbaar materiaal aanwezig. Deze put is niet afgebeeld in het overzicht 
omdat het geen waterput is bestaande uit wijnvaten.

Tonput F, bestaande uit twee putten, lag op 11 m ten westen van de Schoolstraat en 2 ten zuiden van 
de achterwand van de opgravingsput. Het bovenste deel heeft als vnr. 294 en 295, de onderput vnr. 296 
en 297. Vondsten uit de omgeving van de put zijn vnr. 298 en 299. De duigen van de onderput zijn te zien 
in foto afb. 6.7.5. De bovenput kan aan de hand van een enkele grape gedateerd worden op 1550-1590. 
De onderput op basis van Andenne aardewerk en witbakkend aardewerk tussen 1100-1600. De duigen 
vertonen merktekens en vulopeningen zoals blijkt uit afb. 6.7.6 en 6.7.7.

Tonput G (vnr. 301 en 302) lag 2,5 m ten oosten van de Treubstraat deels in de noordelijke wand van 
de opgravingsput. Bovenzijde van de put lag op 2,1 m onder maaiveld. Op basis van het vondstmateriaal 
is er een datering van 1350-1500. Bijzonder is de aanwezigheid van twee fragmenten van kloostermop-
pen baksteen.

Hieronder is een aantal foto’s gegeven hoe deze tonputten in situ werden aangetroffen bij de ontgra-
ving van de put.

Afb. 6.7.5. Foto duigen tonput E 
(vnr. 297).

Afb. 6.7.6. Merkteken op duig H.
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6.8. De brede sloot S-457

Langs de Schoolstraat werd in de opgravingsput een brede sloot gevonden die over de gehele korte kant 
van het terrein liep. In afb. 6.8.1 is het deel van de allesporenkaart weergegeven met het deel van de 
sloot, de oriëntatie is noord-zuid.

In het opgravingsvlak heeft de sloot een vrij grillige vorm en pas bij het maken van een aantal coupes 
bleek de omvang van de sloot. Een deel van de sloot ligt nog onder de Schoolstraat. Onderstaand is een 
aantal coupe tekeningen weergegeven.

De sloot is minimaal 60 cm diep tot op het grondwater niveau, de breedte minimaal 1,20 m omdat de 
sloot nog voor een deel onder de Schoolstraat ligt. De sloot is in 6 delen opgegraven met verschillende 
vondstnummers.

Afb. 6.7.7. Merkteken en 
vulopening? Of reparatie?

tonput Ga

tonput Gb

Afb. 5.7.8. De wijnvaten in situ 
tijdens de ontgraving.
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Afb. 6.8.1. Detail uit de ASK met daarin aangegeven de sloot 
aan de kant van de Schoolstraat. Deze sloot strekte zich uit 
over de volle breedte van het opgravingsterrein.

S‑457 coupe 3

S‑457 coupe 4

Coupe tekeningen 
van sloot S‑457.

S‑457 coupe 2
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De zuidkant:
vnr. 199 datering 1100-1600 met zwaartepunt 1300-1500
vnr. 289 datering 1100-1500

middenstuk:
vnr. 207 datering 1200-1500
vnr. 280 datering 1000-1600

In het middenstuk is een afzonderlijk spoornr. aan de sloot toegekend, S-558, met als vnr’s:
vnr. 269 datering 1300-1600
vnr. 223 datering 1550-1650

noordkant:
vnr. 261 datering 1200-1500
vnr. 271 datering 1200-1500

Deze dateringen tonen aan dat de sloot zeer waarschijnlijk van hoge ouderdom is, begin 12de eeuw en 
na 1600 in onbruik geraakt is. Van deze brede sloot zijn meer sporen teruggevonden in het centrum van 
Voorschoten.

In afb. 6.8.2 is een palenzwerm met daarbij een plank aangegeven die in de sloot werd gevonden.
Een foto van deze palen is afgebeeld in afb. 6.8.3. Een mogelijke verklaring voor deze palen met plank is 
dat het een brug geweest moet zijn over deze toch brede en diepe sloot om op de Achterweg te komen, 
de vroegere naam voor de Schoolstraat.

Afb. 6.8.2. Palen in de 
brede sloot S‑547.

Afb. 6.8.3. Palen in 
brede sloot.
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6.9. Profielen

Er zijn profieltekeningen gemaakt van de noordkant, de zuidkant en gedeeltelijk de westzijde. De 
profielen zijn weergegeven in Bijlage I. Als de profielen in zijn geheel weergegeven zijn, is de afbeelding 
onleesbaar, daarom is gekozen de profielen in delen op te splitsen.

De noordkant van de werkput is zo goed als mogelijk afgestoken en opgeschoond en daarna zijn er 
foto’s genomen die hieronder zijn afgebeeld in een samengestelde compositie. De profielen laten een 
verstoorde opbouw zien: getuigen van eeuwenlange bewoning.

6.10. Fasering van de sporen en structuren

In het rood zijn de structuren en sporen aangegeven met een datering van 1000-1300.
In de zuidoosthoek van de opgraving kunnen de vier palen, de twee greppels en een waterkuil toege-

schreven worden aan een huis. Aangezien er in dat huis afvalkuilen gevonden zijn van een latere datum 
heeft het huis niet langer gestaan dan 1300, maar waarschijnlijk is het ouder geweest. De afvalkuilen ten 
westen en ten noorden van het huis behoren tot dezelfde periode. De oost-west georiënteerde greppel 
is zeer waarschijnlijk een perceel/erfafscheiding geweest die een iets latere datering heeft dan het huis. 
Op dit terrein zijn geen sporen gevonden van een huis, waarschijnlijk omdat er veel kuilen en kelders zijn 
gegraven. De stenen beerkelder behoort wel toe aan een huis dat in recentere tijd gestaan heeft op dit 
perceel wat ook blijkt uit de minuutkaart van 1831.

Dat er relatief gezien weinig vondsten zijn uit de recente tijd, na 1500, komt omdat er veel vergraven 
is bij de bouw van huizen sinds 1300 waarbij zeer waarschijnlijk telkens de bovenste laag verdwenen is 
bij de bouw. Alleen de diepergelegen sporen hebben deze afgraving overleefd. Dit verschijnsel vinden 
we vaker terug bij opgravingen in de centra van dorpen en steden.

Afb. 6.9.1. Compositiefoto van de gestoken profielen noordzijde opgravingsput.

Afb. 6.10.1. Fasering van de sporen en structuren.Afb. 6.10.2. Legenda fasering 
sporen en structuren.
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7. Het vondst materiaal

Tijdens deze opgraving zijn 5119 vondsten geregistreerd. In onderstaande tabel is een verdeling gemaakt 
naar vondstcategorie.

Afb. 7.1. Aantallen 
vondstmateriaal per categorie.

Afb. 7.1.1. Verdeling van het 
aardewerk naar type.

Afb. 7.1.2. Aantallen aardewerk‑
fragmenten zonder het rood‑
bakkend geglazuurd Aw.
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Vooruit het grootste aandeel zijn de aardewerkfragmenten, gevolgd door wat is aangegeven als 
Fabst, bouwmaterialen uit klei vervaardigd. Er is ook heel veel bot materiaal verzameld. Dit materiaal is 
niet verder onderzocht. Onder natst. worden vondsten vermeld die uit natuurlijke stenen bestaan, al dan 
niet bewerkt.

7.1. Aardewerk

Het aardewerk is door Dick van der Kooij en Pierre van Grinsven gedetermineerd. In afb. 7.1.1. is de 
verdeling van het type aardewerk dat gevonden is in deze opgraving gevisualiseerd.

Het overgrote deel van de aangetroffen aardewerkfragmenten wordt gevormd door het roodbakkend 
geglazuurd aardewerk dat lokaal geproduceerd werd in Holland, het huisraadgoed van alledag. Wanneer 
we deze fractie buiten beschouwing laten dan ontstaat het volgende beeld.

Het blijkt dus dat er flinke aantallen fragmenten zijn gevonden van aardewerk met een datering van 
1000-1300, o.a. Andenne of Maaslands aardewerk, kogelpot, Paffrath, grijszwart en Pingsdorf aardewerk.

Van het gedateerde steengoed aardewerk behoorde 62% tot het vroege soort (tot 1400), 32% tot 
periode 1400-1700 en 6% 1850-1900.

Het hele spectrum aan aardewerkfragmenten laat een herkomst zien uit de late middeleeuwen en 
bevestigd dat de structuren uit de onderste lagen behoren bij de vroegste fase van het ontstaan van 
Voorschoten.

Aan het roodbakkend geglazuurd aardewerk konden de meeste functies worden toegekend. In on-
derstaande grafiek zijn de aantallen per functie weergegeven waarbij aangetekend moet worden dat niet 
aangegeven was hoeveel scherven behoorden bij een eenheid. Alleen de gedateerde scherven zijn in 
deze opsomming meegenomen.

Afb, 7.1.3. Toegekende functie 
groepen roodbakkend geglazuurd 
aardewerk.

Afb. 7.1.4. Verdeling grijs/zwart‑ 
bakkend aardewerk naar functie.
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Eenzelfde analyse kan worden gemaakt voor het grijs/zwart-bakkend aardewerk en het ongeglazuur-
de roodbakkend aardewerk die beide gedateerd worden van 1200-1400.

Het meest opvallend is het voorkomen van fragmenten van de vuurklok, die werd gebruikt om de 
haard af te dekken in de nacht om brandgevaar te voorkomen. Deze dateren uit de tijd dat de woningen 
nog van hout waren en dat komt aardig overeen met de datering van de late middeleeuwen. De overige 
functiegroepen laten zien dat we hier te maken hebben met alledaags gebruiksgoed om te kunnen eten 
en drinken.

Enkele bijzondere voorwerpen worden besproken in hoofdstuk 8.

7.2. Vondstcategorie metaal

In tabel 7.2.1. zijn de aantallen metaalvondsten gegeven. Het merendeel 
zijn ijzeren nagels, in totaal 109 stuks, waarbij een vondst met 45 
nagels wel opvalt. Deze zijn gevonden in de waterput S-317 die later als 
afvalkuil gebruikt is en een datering heeft van 1000-1500. Verder nog 
twee munten uit het begin van de 20ste eeuw.

7.3. Vondstcategorie bouwmaterialen

Tabel 7.3.1. Aantallen vondsten categorie bouwmaterialen. Het overgrote 
deel van de vondsten in deze categorie zijn de aantallen baksteenfrag-
menten. Opmerkelijk is het fragment van een kloostermop. De dakpan-
fragmenten zijn moeilijk te dateren maar lijken vrij recent. De gevonden 
tegels hebben geen bijzondere afbeeldingen die kunnen wijzen op een 
tegelmuur.

Bijzonder zijn de 8 fragmenten van Romeinse dakpannen, die worden 
vaker aangetroffen in opgravingen in het centrum van Voorschoten.

7.4. Vondstcategorie natuursteen

Er zijn in totaal 285 fragmenten van natuursteen aangetroffen. Een 
opsomming is gegeven in Tabel 6.4.1. Veruit het grootste aandeel zijn 
de fragmenten leisteen die voor een groot deel als dakbedekking zijn 
gebruikt wat blijkt uit de aanwezige spijkergaten. Drie fragmenten waren 
bijgewerkt tot speelschijven. Verder zijn er 47 fragmenten tufsteen 
gevonden waarvan aangenomen wordt dat deze tufsteen afkomstig is 

Afb. 7.1.5. Verdeling 
roodbakkend ongeglazuurd 
aardewerk naar functie.

aluminium 1

blik 1

brons 1

ijzer 206

koper 3

koper/brons 4

lood 4

messing 1

tin 1

zink 4

Tabel 7.2.1. Aantallen metaal 
vondsten.

baksteen 914

beton 4

dakpan 28

daktegel 3

gresbuis 2

modern 1

mortel 51

plavuis 43

pleister 4

romeins 8

tegel 16

Tabel 7.3.1. Aantallen vondsten 
categorie bouwmaterialen.
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van de Romeinse castella. Zes fragmenten zijn bekapt of bewerkt. Een 
voorbeeld wordt getoond in hoofdstuk 8.

Opmerkelijk was de vondst van een zandstenen vijzel. Een fragment 
kalkzandsteen en een zandsteen grauwackefragment vertoonden 
bewerkingssporen.

7.5. Glas

Het meest voorkomende zijn de fragmenten van flessen. Een fragment 
is gedateerd 1600-1700. Twee fragmenten van drinkbeker zijn gedateerd 
resp. 1575-1625 als een knobbelbeker en de ander een helder randfrag-
ment uit 1600-1700.

7.6. Vondsten overige categorie

Er zijn 97 slakfragmenten geborgen. Helaas is er verder geen aandacht 
besteed aan deze categorie. Opmerkelijk zijn de stukken huttenleem die 
gevonden zijn, in totaal 82 fragmenten het merendeel klein van maat. 
Deze huttenleemfragmenten zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van de 
wanden van de vakwerkhuizen van de eerste woningen van Voorschoten.

Er zijn 777 botfragmenten gevonden. Er is geen verder onderzoek 
naar de samenstelling van deze botfragmenten verricht. In een vijftal 
kuilen zat ongeveer de helft van deze botten met als kenmerk slachtafval. 
Er zijn relatief weinig pijpen terug gevonden, 4 hals en 5 kopfragmenten. 
Tot slot 3 leerfragmenten, niet nader gedetermineerd.

grijsgelaagd kalksteen 1

hardsteen 1

kalksteen 8

kalkzandsteen 3

kiezel 32

klei 1

kolensteen 3

kwarts 4

kwartsiet 7

lei 139

mergel? 2

ntd 6

puimsteen 1

rode zandsteen 4

roodbontzandsteen 1

schalie 3

schist 4

steenkool 1

tefriet 4

toetssteen 2

tufsteen 47

zandsteen 10

Tabel 7.4.1. Vondstcategorie 
natuursteen.

drink 6

fles 18

geperst 1

pasta 1

spiegel 2

venster 17

Tabel 7.5.1. Aantallen glas 
vondsten.
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8. Bijzondere vondsten

Hier worden een aantal bijzondere vondsten besproken. Deze foto’s 
zijn bewerkt door Leo den Hollander.

Afb. 8.1. Siegburg kan afkomstig uit sloot S‑457, datering 1350‑1450, met daarnaast de foto van het moment dat de kan werd gevonden.

Afb. 8.2. Raeren kan 
eveneens afkomstig uit 
sloot S‑457, datering 
1500‑1600.

Afb. 8.3. Zandstenen 
vijzel afkomstig S‑575, 
een grote afvalkuil 
aan de noordkant van 
de opgraving met een 
datering 1300‑1500.

Afb. 8.5. Benen kaardkam, afkomstig uit S‑28, 
9x4 cm met nog een tand. S‑28 is een afvalkuil 
binnen het mogelijke huis, maar met een 
datering van 1300‑1700.

Afb. 8.4. Metalen mes, niet gerestaureerd, 
afkomstig uit S‑196, een afvalkuil in het 
noordoosten van de opgraving met een datering 
van 1300‑1500. Het mes is 8,3 cm lang.
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Afb. 8.6. Bewerkt fragment tufsteen afkomstig S‑395, insteek 
van de stenen beerput. Geen datering voorhanden.

Afb. 8.7. Koper/messing voorwerp waarvoor al veel suggesties 
zijn gedaan. Het meest waarschijnlijk is dit een onderdeel van een 
bliksembeveiligingsysteem en dus niet erg oud. Komt niet voor in 
de database!

Afb. 8.8. Steelpan afkomstig uit tonput D, gevonden in het 
onderste deel, geen datering bekend.

Afb. 8.9. Deel kloostermop afkomstig uit S‑428, een afvalkuil 
op het erf van de vermoedelijke woning met een datering van 
1000‑1300. Kloostermoppen is een van de oudste baksteensoort. 
De eerste baksteen komt voor in Nederland vanaf 1185.

Afb. 8.10. Twee bewerkte fragmenten van baksteen. Afkomstig 
uit S‑299.

Afb. 8.11. Twee kaakfragmenten van rund?, afkomstig uit de 
brede sloot S‑457 met een datering 1000‑1600.
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Afb. 8.12. Een strijkglas? uit S‑191, de greppel op het zij‑erf van het 
vermoedelijke huis, datering 1000‑1300.

Afb. 8.13. Een speelschijf gemaakt van leisteen, afkomstig 
van S‑106, een ondiepe kuil met geen datering.

Afb. 8.14. Een kraal van ceramiek afkomstig uit S‑558, onderdeel van de 
brede sloot S‑457, met een datering van 1000‑1600.

Afb. 8.15. Metalen knoop of gesp met een kruis, of een 
lakenlood? Afkomstig uit brede sloot S‑557 met een datering 
van 1000‑1600.
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9. Conclusies

De AWN-afdeling Rijnstreek werd in de zomer van 2005 in de gelegenheid gesteld een archeologisch 
onderzoek uit te voeren op een terrein midden in het oude centrum van Voorschoten. Een unieke ge-
legenheid om sporen te ontdekken van de oudste bewoningsfase van Voorschoten. Het terrein van de 
voormalige glashandel Van Aken was beperkt, 30 bij 13 m. Er werd een opgravingsvlak aangelegd op 
ongeveer 0,5 m onder het maaiveld. Er werden meer dan 500 spoornummers uitgedeeld aan paalspo-
ren, kuilen, greppels en een brede sloot. Er zijn ook veel vondsten gedaan, het merendeel aardewerk-
fragmenten die ook zeer gefragmenteerd waren. In totaal zijn er 320 vondstnummers uitgegeven.

De veldtekeningen zijn gedigitaliseerd met behulp van het GIS-programma Mapinfo, de sporen- 
en vondstenlijsten verwerkt in Access databases. Het was ondoenlijk om uit die veelheid van sporen 
structuren te ontdekken daarom zijn er twee nieuwe vlakken gecreëerd op 20 cm en 40 cm diepte met 
behulp van Mapinfo. Op basis van deze vereenvoudigde veldtekeningen is een analyse uitgevoerd en 
een fasering voor de aangetroffen kuilen en greppels gemaakt.

In de zuidoostkant van de opgraving konden vier palen, twee greppels en een waterkuil worden toe-
geschreven aan een woonhuis van ruim acht meter dat haaks stond op de Voorstraat. Dit mogelijke huis 
werd gedateerd van 1000-1300 op basis van het gevonden aardewerk. Het feit dat er later afvalkuilen 
zijn gegraven in de plattegrond van dit huis doet een datering in het begin van 1000-1100 vermoeden 
en daarmee een van de oudste sporen van huizenbouw in Voorschoten. De palen waren ingegraven en 
hadden een platte onderkant. Op het erf van dit huis is een aantal afvalkuilen gevonden met eenzelfde 
datering en sporen van een opstal van ingeslagen palen. Een waterkuil vlak naast de regengreppel van 
het huis diende voor de wateraanvoer.

De overige greppels en kuilen worden toegeschreven aan twee fasen; een periode van 1300-1500 
en een periode 1500-1700. Helaas kan er geen verdere fasering in de bewoning worden achterhaald. 
Een uitzondering is een perceelgreppel, die al vrij vroeg is aangelegd, omstreeks 1200-1300, en die op 
vele plaatsen is oversneden door latere sporen. Deze perceelgreppel kan worden teruggevonden op de 
minuutkaart van 1831 en geeft aan dat op het terrein twee woningen hebben gestaan door al die jaren, 
dus al vanaf de 13de eeuw.

Opmerkelijk zijn de gevonden waterkuilen en tonputten gemaakt van oude wijnvaten. De waterputten 
dateren uit de oudste periode van de bewoning en bestonden uit gegraven kuilen, die later gebruikt 
werden als afvalkuil, waardoor een goede datering niet gemakkelijk is.

In totaal zijn er 9 tonputten gevonden. Drie tijdens de opgraving waarvan het hout was vergaan en 
zes na de opgraving toen het hele terrein is afgegraven. Alle tonputten bevinden zich op de rand van de 
opgraving en geven een aardige indruk van de drinkwatervoorziening door de eeuwen heen. Sommige 

Afb. 6.1.2. Paalsporen en greppels met een datering 1000‑1350.
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putten bestonden uit twee wijnvaten boven elkaar waarbij de onderste tonput ook een oudere datering 
had. Toch zijn deze tonputten pas na 1300 in gebruik gekomen en hebben tot zeker in de achttiende 
eeuw gefunctioneerd.

Langs de Schoolstraat werd in het opgravingsvlak een brede en diepe sloot gevonden over het 
gehele terrein. De sloot was minstens 0,6 m diep en meer dan 1,2 m breed en liep door onder de 
Schoolstraat. Er is een houtconstructie teruggevonden die mogelijk deel was van een bruggetje over het 
water. Deze sloot, denken we, is ook terug te vinden bij de AH-opgraving door het ADC in 2004. Maar 
ook in onze eigen opgraving op het terrein achter Het Wapen van Voorschoten. In de opgraving op het 
Deltaplein door Archeomedia in 2016/17 is ook een merkwaardig restant van een brugpijler gevonden die 
afkomstig was van een brug over de sloot in de Schoolstraat en die de toegang vormde van de oprijlaan 
naar het kasteel Ter Lips.

Deze sloot moet dus een belangrijke functie hebben gehad in de waterhuishouding en de inrichting 
van het vroege Voorschoten. Op geen enkele oude kaart is deze sloot aangegeven.

In het slootdeel dat op het opgravingsterrein lag zijn heel veel vondsten gedaan waaronder twee 
redelijk complete steengoed kruiken. De sloot lijkt redelijk vroeg te zijn aangelegd, na 1100 en heeft maar 
bestaan tot eind van de 16e eeuw.

Tot slot moet het voorkomen van een haardkuil of brandkuil worden gememoreerd die midden op 
het opgravingsterrein werd gevonden. Het zou goed mogelijk zijn dat we hier te maken hebben met 
een haardplaats uit een ijzertijd-nederzetting. Het gevonden aardewerk was afkomstig van een kogelpot 
maar was zeer gefragmenteerd.
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Bijlage I. Profielen

Zuidprofiel deel 1.

Zuidprofiel deel 2.

Zuidprofiel deel 3.
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Zuidprofiel deel 4.

Noordprofiel deel 1.

Noordprofiel deel 2.

Noordprofiel deel 3.
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Noordprofiel deel 4.

Westprofiel.
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Bijlage II. Informatie over de 
gevonden duigen en ander hout

Tonput A
lengte groef dikte breedte gaten eiken bijzonderheden

vnr 291 sprnr A tonput A

duig 1 61 0,6 11,5/11,0 nee krassen

duig 2 73,2 ja bo/on 0,7 10,2/10,2 ja krassen

duig 3 74,2 Ja bo/on 0,7 10,7/9,4 ja krassen

duig 4 70 ja on 0,7 10,2/8,5 ja krassen

duig 5 71,7 ja bo/on 0,6 7,5/10,5 ja 3 conc cirkels

duig 6 74 ja bo/on 0,7 6,8/10,3 ja krassen

duig 7 67 ja on 0,6 8,0/8,0 ja

duig 8 74,5 ja on/bo 0,7 7,5/6,8 ja

duig 9 68 ja on 0,7 9/10,5 ja

duig 10 73,5 ja on 0,7 12,0/11,5 3 ja 2 dia 80 mm vierk 84 mm

duig 11 50,5 ja on 4,0/3,0 rest sluitduig

inhoud tonput

plank a 5,5 1,2 3,5 af

plank b 5,5 1 3,0/4,5 af

plank c 5,5 0,8 4,5 af

plank d 5,7 0,9 6,7 af

plank e 8,5 1,7 5 afsluitdeksel

plank f 8,5 11,1 3,5 vierkant gat

Tonput B boven ton
lengte groef dikte breedte gaten bijzonderheden

vnr 287 sprnr B tonput B

duig 1 90,5 ja 3,7 onderkant 1 11,7/11,5

duig 2 89 ja 1,3 10,5/9,7 2 6 mm

duig 3 87,5 ja 0,9 10,5/10,0

duig 4 88,5 ja 1,2 10,3/11,1 1 6 mm

duig 5 90,3 ja 1 11,0/12,5

duig 6 89 ja 0,8 13,7/13,5

duig 7 91 ja 1,2 12,1/9,8

duig 8 90,6 ja 1 12,7/13,2

duig 9 86 ja 1,3 12,0/9,8 3 7 mm

duig 10 41,5 ja 1,2 12,5/12,0

duig 11 50 ja 1,7 11,0/9,2

duig 12 48 ja 1 12,0/10,6 1 8 mm

duig 13 47,5 nee 1,2 10,7/11,6
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lengte groef dikte breedte gaten bijzonderheden

hout inhoud ton sterk verteerd

plank a 28 0,7 2,3 vraagteken vorm

splinter b 46 0,6 1

plank c 72 0,6 7,2 sluitduig?

plank d 65 ja 1 7 1 6mm

Tonput B onderton put
vnr 286 11 duigen onder ton tonput B

lengte groef dikte breedte gaten eiken

duig 1 123 ja 0,9 10,6/9,8 2 7 mm krassen

duig 2 113,4 ja 0,9 7,7/7,7 krassen

duig 3 123,4 ja bo/on 0,9 7,2/7,1 krassen

duig 4 120 ja 0,9 10,6/9,4 krassen

duig 5 122,2 ja 0,9 8,7/8,7 1 4 mm krassen monster aankoek

duig 6 115 ja 1,1 8,0/6,7

duig 7 116,2 ja 0,9 8,4/9,0

duig 8 118,8 ja 0,9 6,0/6,0

duig 9 121,6 ja 0,9 7,4/7,6 1 7 mm

duig 10 121,8 ja 0,9 9,5/9,0 1 7 mm

duig 11 120,4 ja 0,9 7,5/7,4 2 4 en 7 mm met propje

duig 12 123 ja 1 9,1/10,6 merkteken IIVI

duig 13 117 ja 0,9 8,6/7,8 1 7 mm merkteken

duig 14 123 ja 0,9 6,0/7,4

duig 15 119,3 ja 1,1 7,1/7,8

duig 16 123 ja 1 7,1/10,2 3

duig 17 123 ja 1 9,4/9,2 3 8 en 9 mm een met plug

duig 18 118,5 ja 1 8,8/9,1

duig 19 120 ja 1 9,0/9,3

duig 20 121 ja 1 6,3/5,0 sluitduig gaaf

duig 21 106 ja 1 7,5/6,6 1 met plug merkteken IIIIV

duig 22 122,5 ja 1 9,4/8,6

duig 23 122,5 ja 1,1 10,5/9,8 1 met plug
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Tonput D
no lengte groef op dikte breed bijzonderheden

Vnr 284 boventon tonput D

duig 1 20 5 1,5 12,5

duig 2 27,5 5 1,5 9,5

duig 3 20 5 1,8 8,5

duig 4 20,5 5 1,5 12,5

duig 5 30,5 5 2 11 2 gaten 0,9 cm diam

duig 6 29 5 2 11,3

duig 7 24,5 5 2 10,3

vnr 285 onderton en diversen

duig 8 20,5 5 1,5 13

duig 9 23 5 1,6 12

duig 10 22,5 5 1,7 9,7

plank a 30 0,5 7 gat 1,5-0,5

plank b 14,5 1,1 9,5 gat + spijker

duig c 27 0,9 9 2 gaten een met plug

duig d 33,7 3 0,6 4,6 gat met plug

driehoekig stuk hout hoogte

e 38,5 2,5 5,5

f 26 2,8 5

Tonput F boventon
no lengte groef op dikte breed bijzonderheden

vnr 295 bovendeel tonput tonput F boven/onder

duig 1 43,5 ja 0,7 10,5/8,1

duig 2 41,5 ja 0,9 6,4/5,3

duig 3 38,1 ja 0,9 11,7/9,5

duig 4 38,5 ja 0,9 9,5/7,5

duig 5 41,2 ja 0,9 12,6/12,0

duig 6 37,8 ja 0,9 12,8/11,1

duig 7 45,1 ja 0,7 13,1/11,2

duig 8 48,3 ja 0,9 9,3/8,2

duig 9 33,1 ja 0,9 11,1/8,7 huismerk

duig 10 31,1 ja 0,5 12,4/10,4

duig 11 41,1 ja 0,8 11,1/9,2

duig 12 40,7 ja 0,9 11,6/10,8

duig 13 43,5 ja 0,9 8,4/6,6

duig 14 36,5 ja 0,8 7,8/7,4

duig 15 41,1 ja 0,9 5/4,7

duig 16 37,9 ja 0,9 7,1/5,5

duig 17 29,1 ja 0,5 9,0/7,0

duig 18 39,2 ja 0,9 7,2/5,6

duig 19 44,4 ja 0,9 6,3/5,1

duig 20 36,9 ja 0,9 5,0/5,5



ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK TREUBSTRAAT 12-14, VOORSCHOTEN

51

Tonput F onderton
lengte groef dikte breedte gaten bijzonderheden

vnr 297 sprnr F duigen onderton

duig 1 70,8 ja bo/on 0,6 10,6/10,6 4 gebrand

duig 2 74,2 ja bo/on 0,9 9,5/9,3 gebrand kraspatronen

duig 3 72,8 ja bo/on 0,6 10,8/9,8 1 gebrand

duig 4 72,4 ja bo/on 0,6 9,3/8,4 2 gebrand

duig 5 74 ja bo/on 0,6 10,2/9,3 2  

duig 6 74,2 ja bo/on 0,7 12,5/12,1 5 gebrand

duig 7 74,2 ja bo/on 0,9 8,9/8,2 1

duig 8 74,6 ja bo/on 0,9 8,1/7,8 2 gebrand

duig 9 74,4 ja bo/on 0,9 5,3/4,5 1

duig 10 68,2 ja bo 0,6 7,5/7,0 1 gebrand

duig 11 73,4 ja bo/on 0,7 11,0/11,0 1

duig 12 68,6 ja bo 0,9 10,0/9,7 1 gebrand

duig 13 71,8 ja bo/on 0,6 11,8/11,8 3 gebrand

duig 14 73,8 ja bo/on 0,6 11,3/10,3 gebrand

duig 15 74,6 ja bo/on 0,6 11,0/10,5 7 luikje 8x7,5 op 37 cm bovenzijde

Tonput G
breedte bijzonderheden

vnr 301 en 302 tonput G

plank 1 18,4/20,3 1,0/1,9 16,8 eik vage letter V zat op opening 5

duig 2 30 5,2 1 11/13,5 eik 

duig 3 67 5,6 1 9,4/8,5 eik 

duig 4 68 5,7 1,2 7,8/12,3 eik

duig 5 62 1 7,8/12,6 eik gat op 17,8 van inkeeping

duig 6 63,4 5,5 1 11,1/11,4 eik

duig 7 62
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Overige houtinformatie
vnr 150 spnr 363

paalpunt 1 23 6 4 zijden bekapt

vnr 151 sprnr 384

paalpunt 1 27 9 18 6 zijdig bekapt

vnr 178 sprnr 428

duig? 1 30 0,5 10-nov

vnr 268 sprnr 457

paalpunt 1 21 5 5 4 zijdig bekapt

plank 2 39 3 8-mei 2 delen

vnr 281 sprnr 457

paalpunt 1 18 3 3,5

vrnr 294

duig? 1 70 1 10

vnr 290 sprnr 457 diameter lengte bekapping

paalpunt 1 33,5 17,5   7 zijdig halve punt

paal 2 45 9 5,5 2

paal 3 69,5 9 19,5 4 beschoeiing

paal 4 66 5 13,5 3 beschoeiing

paal 5 77,2 6 10,5 5 beschoeiing

paal 6+9 73 5,5 16,5 4 beschoeiing

paal 7 30,5 6,5 16 5 beschoeiing

paal 8 64 5 11 3 beschoeiing

paal 10 48,5 4 8 4 beschoeiing

paal 11 41,5 9 15,5 5 beschoeiing
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Bijlage III. Vondstenlijst

Id put vlak/p vnr spnr omstandigheden inhoud bijz datum

1 1 1 1 aanlegvl en bovenl oost alles 18/7/2005

2 1 1 2 aanlegvl west alles 18/7

3 1 1 3 detectievondsten aanlegvl metaal

4 1 1 4 anlegvlak algemeen Aw/bot/metaal

5 5 stort Aw/nats

6 1 1 6 1 couperen S-1 Aw 19/7

7 1 1 7 10 coupe S-10 Aw

8 1 1 8 5 coupe S-5 fabst/HL

9 1 1 9 15 coupe S-15 Aw/fabst

10 1 1 10 19 coupe S-19 Aw

11 1 1 11 23 coupe S-23 aw

12 1 1 12 2 coupe S-2 metaal

13 1 1 13 18 coupe S-18 Aw/natst

14 1 1 14 27 coupe S-27 Aw/fabst 20/7

15 1 1 15 28 coupe S-28 Aw/bot/metaal/Fabst

16 1 1 16 29 coupe S-29 slak

17 1 1 17 35 coupe S-35 Aw/bot/fabst

18 1 1 18 36 coupe S-36 fabst

19 1 1 19 37 coupe S-37 Aw/bot/natst/fabst

20 1 1 20 50 coupe S-50 Fabst

21 1 1 21 43 coupe S-43 Aw/fabst 21/7

22 1 1 22 45 coupe S-45 Aw/fasbt

23 1 1 23 47 coupe S47 Aw/bot

24 1 1 24 87 coupe S-87 fabst

25 1 1 25 136 coupe S-136 Aw/fabst/bot

26 1 1 26 schaven put 1 vlak 1 N deel

27 1 1 27 57 coupe S-57 fabst

28 1 1 28 59 coupe S-59 bot

29 1 1 29 81 coupe S-81 Aw/bot

30 1 1 30 52 coupe S-52 HL

31 1 1 31 44 coupe S-44 bot/HL

32 1 1 32 67 coupe S-67 Aw/bot

33 1 1 33 71 coupe S-71 Aw/bot/fabst

34 1 1 34 139 coupe S-139 bot 22/7

35 1 1 35 112 coupe S-112 Aw

36 1 1 36 120 coupe S-120 Aw/fabst/bot/Hk

37 1 1 37 123 coupe S-123 fabst

38 1 1 38 118 coupe S-118 Aw

39 1 1 39 125 coupe S-125 aw

40 1 1 40 127 coupe S-127 aw/bot

41 1 1 41 117 coupe S-117 aw/bot

42 1 1 42 detectievondsten metaal

43 1 1 43 130 coupe S-130 aw/bot

44 1 1 44 128 coupe S-128 natst

45 1 1 45 129 coupe S-129 fabst/bot

46 1 1 46 115 coupe S-115 fabst

47 1 1 47 133 coupe S-133 fabst/natst
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Id put vlak/p vnr spnr omstandigheden inhoud bijz datum

48 1 1 48 135 coupe S-135 aw/bot

49 1 1 49 134 coupe S-134 aw/bot/fabst

50 1 1 50 150 coupe S-150 aw

51 1 1 51 141 coupe S-141 aw

52 1 1 52 153 coupe S-153 aw/bot/fabst/metaal

53 1 1 53 164 insteek kelder S-164 aw/bot/natst/fabst/glas

54 1 1 54 154 coupe S-154 aw/hl 23/7

55 1 1 55 155 coupe S-155 HL

56 1 1 56 156 coupe S-156 aw

57 1 1 57 159 coupe S-159 bot/fabst

58 1 1 58 161 coupe S-161 fabst

59 1 1 59 172 coupe S-172 aw 25/7

60 1 1 60 185 coupe S-185 HL

61 1 1 61 184 ciupe S-181 aw/fabst

62 1 1 62 182 coupe S-182 aw

63 1 1 63 203 coupe S-203 aw/natst 26/7

64 1 1 64 206 coupe S-206 Aw/fabst

65 1 1 65 205 coupe S-205 fabst

66 1 1 66 193 coupe S-193 fabst

67 1 1 67 200 coupe S-200 aw

68 1 1 68 201 coupe S-201 fabst/natst/HL

69 1 1 69 196 coupe S-196 aw/fabst/natst/bot

70 1 1 70 209 coupe S-209 fabst/natst

71 1 1 71 211 coupe S-211 aw/fabst/metaal

72 1 1 72 210 coupe S-210 fabst

73 1 1 73 225 coupe S-255 aw

74 1 1 74 217 coupe S-217 aw

75 1 1 75 207 coupe S-207 aw/bot/fasbt

76 1 1 76 192 coupe S-192 aw/HL

77 1 p 77 ingemeten vondst aw/bot Z.prof 27/7

78 1 p 78 ingemeten vondst aw Z.prof

79 1 p 79 ingemeten vondst aw Z.prof

80 1 p 80 ingemeten vondst aw/fabst Z.prof

81 1 p 81 ingemeten vondst aw/bot Z.prof

82 1 p 82 ingemeten vondst aw/HL Z.prof

83 1 p 83 ingemeten vondst aw Z.prof

84 1 p 84 ingemeten vondst aw Z.prof

85 1 p 85 ingemeten vondst aw Z.prof

86 1 1 86 191 coupe S-191 Aw/fabst

87 1 1 87 194 coupe S-194 Aw/bot/fabst

88 1 1 88 236 coupe S-236 aw

89 1 1 89 191 uitspitten onderste laag aw/fabst/natst 28/7

90 1 1 90 234 coupe S-234 aw/fabst

91 1 p 91 1.30-1.40 aw O.prof

92 1 p 92 PG 4,75 aw O.prof

93 1 p 93 pg 5.20-5,35 aw/bot O.prof

94 1 p 94 kuil 5,50-5,80 aw/fabst/natst O.prof

95 1 p 95 spoelband 7,30-8,20 aw O.prof

96 1 p 96 PG 9,00 aw O.prof

97 1 p 97 PG 9,15 bot O.prof

98 1 p 98 pg 10,55 aw/natst O.prof
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Id put vlak/p vnr spnr omstandigheden inhoud bijz datum

99 1 p 99 PG ? Aw/bot O.prof

100 1 p 100 klein deel aw O.prof

101 1 p 101 uittroffelen 0,20-0,30 aw/fabst N.prof

102 1 p 102 idem 5-4,90 aw N.prof

103 1 p 103 idem 1,50-3,00 aw/fabst/metaal N.prof

104 1 p 104 idem 5,20-5,80 aw N.prof

105 1 105 detectievondsten terrein alg metaal

106 2 1 106 rioolputje vierkant op 12,0 z 
meetlijn

Aw/natst 29/7

107 2 1 107 aanleg put aw/metaal

108 2 1 108 schaven vlak 1 put 2 aw

109 2 1 109 248 coupe S-248 aw 30/7

110 2 1 110 250 coupe S-250 en S-251 aw/glas/metaal/pijp

111 2 1 111 255 coupe S-255 aw/natst

112 2 1 112 263 coupe S-263 aw/fabst/metaal

113 2 1 113 264 coupe S-264 HL

114 2 1 114 276 coupe S-276 aw/fabst

115 2 1 115 aanleg put 2 restant 
vierhoekje

aw 1/8

116 2 1 116 299 bovenvulling S-299 aw

117 2 1 117 285 coupe S-285 aw

118 2 1 118 294 coupe S-294 aw/fabst

119 2 1 119 299 coupe S-299 aw/fabst/natst

120 2 1 120 302 coupe S-302 aw/glas

121 2 1 121 250 coupe S-250 aw/fabst

122 2 1 122 251 coupe S-251 Aw/bot/fabst/glas

123 2 1 123 252 coupe S-252 HL

124 2 1 124 253 coupe S-253 aw/natst

125 2 1 125 255 coupe S-255 Aw/fabst/natst 3/8

126 2 1 126 295 coupe S-294 fabst

127 2 1 127 262 coupe S-262 fabst

128 2 1 128 263 coupe S-263 aw/fabst

129 2 1 129 269 coupe S-269 aw/fabst/metaal

130 2 1 130 292 coupe S-292 aw/fabst

131 2 1 131 276 coupe S-276 aw dubbel 3/8

132 2 1 132 266 coupe S-266 Aw/fabst

133 2 1 133 295 coupe S-295 fabst

134 2 1 134 299 coupe S-299 aw/bot/fabst/natst

135 2 1 135 297 coupe S-297 aw/fabst/natst/metaal

136 2 1 136 insteek betonnen put aw/natst

137 2 1 137 324 coupe S-324 aw

138 2 1 138 325 coupe S-325 aw

141 2 1 139 326 uitspitten en couperen 326 aw/fabst/glas

142 2 1 140 264 uitspitten en couperen 264 Aw/fabst/natst/slak 4/8/05

143 2 1 141 303 uitspitten en couperen 303 aw/fabst/metaal

144 2 1 142 304 uitspitten en couperen 304 aw

145 2 1 143 315 uitspitten en couperen 315 Aw/fabst/natst/bot

146 2 1 144 317 uitspitten en couperen 317 Aw/fabst/nats/metaal/bot/HL/slak

147 2 1 145 318 uitspitten en couperen 318 fabst

148 2 1 146 319 uitspitten en couperen 319 metaal/bot

149 2 1 147 323 uitspitten en couperen 323 aw/fabst/bot/concretie

150 2 1 148 327 uitspitten en couperen 327 aw/fabst/natst/pijp
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Id put vlak/p vnr spnr omstandigheden inhoud bijz datum

151 2 1 149 338 uitspitten en couperen 338 aw/natst/slak 5/8/05

152 2 1 150 363 uitspitten en couperen 363 ht paalpunt

153 2 1 151 384 uitspitten en couperen 384 ht paalpunt

154 2 1 152 368 uitspitten en couperen 368 aw/HL

155 2 1 153 359 uitspitten en couperen 359 natst/bot

156 2 1 154 369 uitspitten en couperen 369 aw/natst/metaal

157 2 1 155 374 uitspitten en couperen 374 aw/natst/fabst/pijp/HK/metaal/slak

158 2 156 0 ingemeten vondst aw/bot Z.prof

159 2 1 157 362 uitspitten en couperen 362 slak

160 2 0 158 408 schaafvondsten 408 aw/natst/fabst/metaal/slak 6/8/05

161 2 0 159 395 uitspitten en couperen 395 aw/bot/fabst/natst

162 2 0 160 432 uitspitten en couperen 432 aw

163 2 0 161 396 uitspitten en couperen 396 fabst

164 2 0 162 397 uitspitten en couperen 397 aw/fabst

165 2 0 163 434 uitspitten en couperen 434 aw

166 2 0 164 0 uittroffelen, ingemeten 
vondst

aw Z.prof

167 2 0 165 uittroffelen, ingemeten 
vondst

aw/slak Z.prof

168 2 0 166 0 uittroffelen, ingemeten 
vondst

aw/fabst Z.prof

169 2 0 167 0 uittroffelen, ingemeten 
vondst

aw/pijp Z.prof

170 2 0 168 0 uittroffelen, ingemeten 
vondst

aw Z.prof

171 2 1 169 400 uitspitten en couperen 400 aw/fabst 8/8/05

172 2 1 170 409 uitspitten en couperen 409 aw/fabst/natst/metaal

173 2 1 171 410 uitspitten en couperen 410 aw/bot/natst/fabst

174 2 1 172 414 uitspitten en couperen 414 aw

175 2 1 173 417 uitspitten en couperen 417 aw/fabst

176 2 1 174 418 uitspitten en couperen 418 aw/natst/fabst

177 2 1 175 420 uitspitten en couperen 420 aw/fabst/natst/bot

178 2 1 176 421 uitspitten en couperen 421 aw/fabst/natst/bot/metaal

179 2 1 177 427 uitspitten en couperen 427 aw/fabst/metaal

180 2 1 178 428 uitspitten en couperen 428 aw/fabst/natst/HT

181 2 1 179 431 uitspitten en couperen 431 aw/natst/bot

182 2 1 180 398 uitspitten en couperen 398 aw/natst/fabst/metaal/pijp/slak 9/8/05

183 2 1 181 403 uitspitten en couperen 403 aw/fabst

184 2 1 182 406 uitspitten en couperen 406 aw

185 2 1 183 404 uitspitten en couperen 404 aw

186 2 1 184 408 uitspitten en couperen 408 aw/bot/fabst/metaal

187 2 185 0 d.gr middenlaag (LME?) 
6,2-10,5 m

aw/bot/natst/fabst N.prof 10/8/05

188 2 1 186 0 onder laag vlak kuiltje op 
6,8 m

aw/natst/bot

189 2 1 187 0 onder laag kuiltje gl zand op 
8,20 m

metaal

190 2 1 188 0 onder laag kuil op 8,90 aw/fabst

191 2 1 189 0 onder laag kuil op 10.00 m fabst

192 3 1 190 0 aanlegvondsten put 3 aw/bot/natst/fabst/metaal/glas/pijp

193 3 0 191 457 schaafvondsten 457 aw/fabst

194 3 1 192 0 vlak 1 schaafvondsten 
algemeen

aw

195 3 1 193 483 schaafvondsten 483 aw/natst 11/8/05
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Id put vlak/p vnr spnr omstandigheden inhoud bijz datum

196 3 1 194 488 schaafvondsten 488 aw

197 3 1 195 522 beerputje leeghalen aw/glas/pijp

198 3 1 196 443 metaaldetectievondst metaal

199 3 1 197 450 uitspitten en couperen 450 aw/bot/fabst/natst/slak

200 3 1 198 454 uitspitten en couperen 454 aw/bot/fabst

201 3 1 199 457 uitspitten 457 1ste coupe 
zuideinde

aw/bot/natst/fabst

202 3 1 200 459 uitspitten en couperen 459 aw

203 3 1 201 460 uitspitten en couperen 460 aw/fabst/bot

204 3 1 202 462 uitspitten en couperen 462 aw/metaal

205 3 1 203 463 uitspitten en couperen 463 aw/natst/fabst/bot/slak

206 3 1 204 466 uitspitten en couperen 466 aw

207 3 1 205 471 uitspitten en couperen 471 aw

208 3 1 206 472 uitspitten en couperen 472 fabst

209 3 1 207 475 sloot uitspitten middendeel aw/bot/natst/fabst/slak/metaal/Sc 12/8/05

210 3 1 208 437 uitspitten en couperen 437 aw/bot

211 3 1 209 442 uitspitten en couperen 442 aw/natst/fabst

212 3 1 210 443 uitspitten en couperen 443 aw/fabst/natst

213 3 1 211 449 uitspitten en couperen 449 aw/fabst/slak

214 3 1 212 467 uitspitten en couperen 467 aw/fabst/natst/metaal

215 3 1 213 474 uitspitten en couperen 474 aw/bot/fabst/natst

216 3 1 214 533 schaafvondsten aw/bot/fabst/natst

217 3 1 215 338 greppel 338 uitspitten aw/natst/fabst/metaal/slak 13/8/05

218 3 1 216 380 restant spoor in put 3 aw

219 3 1 217 490 uitspitten en couperen 490 aw/bot/natst/fabst/Sc

220 3 1 218 495 uitspitten en couperen 495 metaal

221 3 1 219 496 uitspitten en couperen 496 fabst

222 3 1 220 505 uitspitten en couperen 505 fabst

223 3 1 221 532 uitspitten en couperen 532 fabst/aw

224 3 1 222 533 uitspitten en couperen 533 aw/bot/fabst/natst/HL

225 3 1 223 558 uitspitten en couperen 558 aw/bot/natst/fabst

226 3 1 224 506 uitspitten en couperen 506 aw/fabst 15/8/05

227 3 1 225 536 uitspitten en couperen 536 aw/bot/fabst/natst slak

228 3 1 226 537 uitspitten en couperen 537 aw/fabst/natst

229 3 1 227 511 uitspitten en couperen 511 aw

230 3 1 228 515 uitspitten en couperen 515 fabst

231 3 1 229 525 uitspitten en couperen 525 aw/fabst/bot

232 3 1 230 541 uitspitten en couperen 541 aw

233 3 1 231 561 uitspitten en couperen 561 bot/fabst

234 3 1 232 555 uitspitten en couperen 544 aw/fabst/natst

235 3 1 233 556 uitspitten en couperen 556 aw/fabst/natst/bot

236 3 1 234 559 uitspitten en couperen 559 aw/fabst

237 3 1 235 570 uitspitten en couperen 570 aw/natst

238 3 1 236 570 uitspitten en couperen 570 aw/natst

239 3 1 237 580 uitspitten en couperen 580 natst/fabst

240 3 1 238 575 uitspitten en couperen 575 aw/fabst/natst

241 3 1 239 512 uitspitten en couperen 512 natst 16/8/05

242 3 1 240 513 uitspitten en couperen 513 fabst

243 3 1 241 524 uitspitten en couperen 524 aw

244 3 1 242 526 uitspitten en couperen 526 aw/bot/fabst/slak

245 3 1 243 527 uitspitten en couperen 527 aw/bot/fabst/natst
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Id put vlak/p vnr spnr omstandigheden inhoud bijz datum

246 3 1 244 528 uitspitten en couperen 528 aw

247 3 1 245 529 uitspitten en couperen 529 aw/bot/fabst

248 3 1 246 569 uitspitten en couperen 569 fabst

249 3 1 247 581 uitspitten en couperen 581 aw/fabst/metaal

250 3 1 248 516 uitspitten en couperen 516 aw/bot/fabst/natst/metaal/slak/HL/conc 17/8/05

251 0 249 0 uittroffelen kuiltje 19,8 m fabst N.prof

252 0 250 0 uittroffelen paalgat? 20,8 aw/bot/natst/fabst/metaal N.prof

253 0 251 0 uittroffelen prof 17,0-23,5 m aw/bot/fabst/natst/slak/pijp/metaal N.prof

254 0 0 252 508 uitspitten en couperen 508 aw

255 0 0 253 519 uitspitten en couperen 519 aw/natst

256 0 0 254 519 uitspitten en couperen 519 monster HK

257 0 0 255 546 uitspitten en couperen 546 aw/bot/fabst/HK

258 0 0 256 547 uitspitten en couperen 547 aw

259 0 0 257 548 uitspitten en couperen 548 aw/fabst/concretie

260 0 0 258 549 uitspitten en couperen 549 aw/fabst

261 0 0 259 550 uitspitten en couperen 550 aw/fabst

262 0 0 260 551 uitspitten en couperen 551 aw/fabst/metaal

263 0 0 261 457 sloot, coupe langs N-prof aw/bot/fabst/natst

264 0 262 0 opschaven, kuiltje op 6,0 m aw Z.prof 18/8/05

265 0 263 0 opschaven, grijze kuil 
2,0-4,0 m

aw/fabst Z.prof

266 0 264 0 opschaven, 2,0 m insteek 
tonput

aw/metaal Z.prof

267 0 265 0 opschaven, grote kuil in 
bovenlaan 2,0-4,0

aw Z.prof

268 0 266 0 opschaven 0,4 m aw/pijp Z.prof

269 3 1 267 457 uitspitten en couperen 457 aw/bot/HT 20/8/05

270 0 0 268 457 houten constructie, steiger? Monster, HT paal+plank

271 0 0 269 558 uitspitten en couperen 558 aw/bot/fabst/glas/HK/concreties

272 0 0 270 558 bruine invullingsvlek Monster

273 0 0 271 457 noordelijk deel uitspitten 
sloot

aw/bot/fabst/natst/metaal

274 0 272 0 uittroffelen kuil 5,2-5,6 fabst Z.prof

275 0 273 0 uittroffelen kuil 5,1 m fabst Z.prof

276 0 274 0 uittroffelen middelste laag 
4,0-7,0

aw/fabst/natst Z.prof

277 0 275 0 uittroffelen grijze kuil 2,0-4,0 aw/natst/metaal Z.prof

278 0 276 0 uittroffelen insteek tonput 2,0 aw/fabst Z.prof

279 0 277 0 uittroffelen grijze insteek 
1,4-2,4

aw/fabst/natst Z.prof

280 0 278 0 uittroffelen grote kuil bovenl 
2,0-4,9

aw Z.prof

281 0 279 0 uittroffelen op 0,4 m aw Z.prof

282 0 1 280 457 uitspitten middendeel noord aw/bot/fabst/natst

283 0 1 281 457 coupe en uitspittten monster paaltje

284 0 1 282 522 uitspitten en couperen 522 aw/natst/metaal

285 0 0 283 5830 S-C tonput duigen HT uitgraven 
bouwput

14/12/05

286 0 0 284 584 S-D tonput duigen boventon HT

287 0 0 285 584 S-D Tonput inhoud onderdeel aw/bot/natst/fabst/metaal/HT

288 0 0 286 584 S-D duigen onderton HT

289 0 0 287 585 S-B tonput duigen en 
bodemfragm

HT

290 0 0 288 585 S-B tonput inhoud Aw/fabst
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Id put vlak/p vnr spnr omstandigheden inhoud bijz datum

291 0 0 289 457 sloot uitspitten zuidelijke 
helft

aw/bot/fabst/metaal/leer

292 0 0 290 457 sloot palen concentratie HT

293 0 0 291 586 S-A, tonput in sloot duigen HT

294 0 0 292 586 S-A, tonput in sloot inhoud aw/bot/fabst/HT

295 0 0 293 587 S-E, stenen put inhoud aw/glas

296 0 0 294 588 S-F, tonput inhoud boven ton aw/bot/fabst/Ht 15/12/05

297 0 0 295 584 tonput duigen boven ht

298 0 0 296 584 tonput onderton aw/fabst/metaal/bot/slak/HT

299 0 0 297 584 duigen onderton ht

300 0 0 298 584 insteek tonput aw/fabst/metaal/HT/natst

301 0 0 299 584 tonput onderkant aw/fabst/natst

302 0 0 300 0 stortvondsten geroerde 
bovenlaag

aw/pijp/fabst/natst/glas 16/12/05

303 0 0 301 0 tonput inhoud aw/fabst/metaal/bot/HT 19/12/05

304 0 0 302 0 tonput uit 457? Duigen HT
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