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Deel I: Sassenheim, archeologisch 
onderzoek op het terrein gelegen aan 
de Hoofdstraat 250-254

1. Inleiding

In 2003 kwam door sloop van de bestaande bebouwing van het pand gelegen aan de Hoofdstraat 
250-254 een terrein vrij voor archeologisch onderzoek. De aannemer had het terrein opgeleverd nadat 
de grond tot ongeveer 50 cm onder maaiveld was afgegraven. Afb. 1.1 geeft een impressie van de 
toestand waarin het terrein verkeerde.

Er was geen graafmachine tot onze beschikking; met de schop is het terrein zo goed mogelijk 
geschaafd tot bewoningssporen zichtbaar werden. Deze zijn gedocumenteerd in een veldtekening en de 
sporen zijn onderzocht door coupes te maken.

Aan deze opgraving werkten mee: Dick van der Kooij, veldwerkcoördinator en verantwoordelijk voor 
het tekenwerk, Hans Postma, Dik Parlevliet, Bob van den Berg, Ab van Grol en Pierre van Grinsven. Een 
impressie van het veldwerk wordt weergegeven in afb. 1.2.

Dit rapport is samengesteld op basis van wat er in het archief van onze afdeling voorhanden was. 
De rapportage is bedoeld om alle opgravingsgegevens op een overzichtelijke wijze vast te leggen en 
toegankelijk te maken voor latere studies. Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar op het computersys-
teem van de Archeologische Vereniging Rijnstreek; de vondsten worden aan het depot van de provincie 
overgedragen.

Afb. 1.1. Het aannemersvlak van de put van het terrein gelegen aan de Hoofdstraat 250‑254.
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Afb. 1.2. Impressie van het veldwerk.
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2. Locatie

Het onderzoeksterrein ligt in het centrum van Sassenheim aan de Hoofdstraat 250-254, waar nu de Etos 
is gevestigd (zie afb. 2.1).

Dit is het oudste deel van Sassenheim en het onderzoeksterrein ligt slechts 75 m verwijderd van de 
oude dorpskerk. Deze kerk, met zijn tufstenen schip, wordt door E. den Hartog1 in oorsprong gedateerd 
in de eerste helft van de 12de eeuw. De minuutkaart van 1819, afgebeeld in afb. 2.2, laat zien dat er 
bewoning bestond op de locatie van de opgraving.

Verwacht mag dus worden dat er in de buurt van deze oude dorpskerk van oudsher bewoning is 
geweest, misschien al wel in de tijd van de eerste vermelding van deze dochterkerk van Kerkwerve 
(=Oegstgeest) en de abdij van Echternach, dus al vóór de elfde eeuw, mogelijk nog wel de achtste eeuw.

In de nabij gelegen Kerklaan heeft de AWN ook archeologisch onderzoek gedaan in 2003. Bij dit 
onderzoek werden toen 17de-eeuwse waterputten gevonden. Een verslag van dit onderzoek wordt in het 
tweede deel van dit rapport gegeven.

1 E. den Hartog, 2002, pag. 225.

Afb. 2.1. Locatie van het onderzoeksterrein 
Hoofdstraat 250‑254 (Google Maps).

Afb. 2.2 (rechts). Minuutkaart 1819.
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Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied

Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Teylingen
Plaats: Sassenheim
Toponiem Plangebied: Sassenheim Hoofdstraat 250-254
Kaartblad:
X – coördinaat: 96.11 (centrumcoördinaten)
Y – coördinaat: 471.33 (centrumcoördinaten)
CMA/AMK-status: niet van toepassing
CAA-nr.: niet van toepassing
CMA-nr.: niet van toepassing
ARCHIS-waarnemingsnr.: niet van toepassing
Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 0,2 ha.
Huidig grondgebruik: braakliggend na sloop van de voormalige bebouwing.
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3. Geologische en landschappelijke 
context

Sassenheim is gelegen op de meest oostelijke strandwal in het gebied direct ten noorden van de Oude 
Rijn. De Oude Rijn en de Maas waren in de laatste tien millennia de belangrijkste rivieren die het water 
uit een groot deel van Noordwest-Europa afvoerden naar de Noordzee. Tot 6000 voor Chr. had de zee 
vrij spel in deze regio en werden er in West-Nederland grote hoeveelheden mariene sedimenten afgezet. 
Na circa 4000 voor Chr. begon zich in een langdurig proces de kuststreek te vormen. De Rijn en de Maas 
vormden een groot deltagebied waar zeer brede rivierstromen liepen. In deze zich steeds verplaatsende 
rivierlopen werden kleiige en zandige lagen afgezet. Langs de kust ten noorden en ten zuiden van de 
Oude Rijn werden strandwallen gevormd die het binnenland afsloten van de zee. In deze binnenzee 
ontstond begroeiing met uiteindelijk veel moerasbossen en werd later veen gevormd.

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 Sassenheim gelegen is, is de oudste strandwal en het meest oostelijk gelegen. 
Het ontstaan van de oudste strandwal wordt gedateerd op 4000 tot 3700 v. Chr.

Enkele eeuwen voor Chr. (late IJzertijd), na een doorbraak van de zee achter de strandwallen, is er 
een systeem van kreken ontstaan, waardoor de afwatering van het veen verbeterde en in de veengebie-
den bewoning mogelijk werd.

Afbeelding 3.2 laat zien dat bij Sassenheim de strandwal aan het begin van de vroege middeleeuwen 
maar een beperkte omvang had. Strandwallen zijn het resultaat van een zeer dynamisch duinlandschap, 
continu onderhevig aan grote veranderingen. De NAP-hoogte van de strandwal is nu 1,0 m + NAP, maar 
kan in de Romeinse periode iets hoger zijn geweest. Het was geen aaneengesloten gebied. Er waren 

Afbeelding 3.1. Geologische ondergrond van het gebied van de Oude Rijn.
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uitgestrekte strandvlakten met ondiepe stroken waar zich veen heeft gevormd. De strandwallen waren in 
deze periode dicht bebost met eik, beuk etc., die in de vroege middeleeuwen flink aangesproken werden 
voor de houtbehoefte van de bewoners.

Tijdens het onderzoek bleek dat het veen op ongeveer 40-50 cm onder het maaiveld lag. Bijna alle 
coupetekeningen laten zien dat hier het zand op een veenpakket lag. Hoe dik dat veen was, is niet 
onderzocht. Het kan zijn dat het maar een beperkte dikte had en dat onder het veen weer zand van de 
strandwal lag. Afb. 3.3 geeft het profiel weer van een coupe door een afvalkuil en laat zien dat het veen 
dicht onder het maaiveld ligt.

Afbeelding 3.2. De ligging van 
de strandwal waarop Sassenheim 
gebouwd is. M.F.P. Dijkstra, 2011, 
pag. 42.

Afb. 3.3. Foto van een coupe met 
onderin het veenpakket.
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4. Het AWN-veldwerk

Afb. 4.1. De allesporenkaart van de opgraving 
Sassenheim‑Hoofdstraat 240‑245, 2003.
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Het veldwerk is uitgevoerd op 8 en 9 maart 2003. De allesporenkaart is gegeven in afb. 4.1, de sporen- 
en vondstenlijsten in Bijlage 1. De vondsten zijn gedetermineerd door D. van der Kooij. De sporenlijst 
ontbreekt in het archief, maar is gereconstrueerd aan de hand van de allesporenkaart en de coupeteke-
ningen. Hierbij bleek dat van veel sporen geen enkele diepte bekend was. Deze sporen zijn verwijderd 
uit de allesporenkaart om een beter overzicht te houden.

Op basis van het gevonden aardewerk dateren de sporen uit 1300‑1500. De aangetroffen sporen 
kunnen niet in verband gebracht worden met resten van een huisplattegrond. De meeste sporen zijn 
geïnterpreteerd als afvalkuilen en hadden meestal een geringe diepte, zelden meer dan 40 cm. Er zijn 
ook enkele paalsporen aangetroffen, meestal van beperkte afmetingen (minder dan 20 cm diep). Er is 
geen samenhang te ontdekken tussen de palen.

Er zijn ook geen duidelijke aanwijzingen voor erfscheidingen of erfgreppels. De coupe van spoor 20 
zou een aanwijzing kunnen geven voor een wat diepere greppel. In afb. 4.2 is de coupe van dit spoor 
afgebeeld.

Onduidelijk is de situatie aan de oostkant van de opgraving, waar S-100 op een ondiepe brede sloot 
zou kunnen duiden. De coupetekening is weergegeven in afb. 4.3.

Afb. 4.2. Coupetekening 
van spoor 20.

Afb. 4.3. Coupetekening 
van S‑100.

Afb. 4.4. 
Coupetekening van 
spoor 39.
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Afb. 4.5. Datering van de 
sporen en structuren.
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Het in S‑100 aangetroffen aardewerk heeft een datering van 1300‑1500 op basis van ruim 20 aarde-
werkfragmenten. Er is ook een scherf Pingsdorf aardewerk aangetroffen.

De meeste coupes van de sporen hadden een beperkte diepte, vaak niet dieper dan 40 cm. Spoor 
39 is verder uitgediept en laat zien dat onder een veenlaag van 35 cm dikte weer een zandlaag wordt 
gevonden. In afb. 4.4 is de coupetekening weergegeven.

In dit spoor is ook een paal gevonden met een lengte van 50 cm en 10-15 cm diameter. Er zijn geen 
vondsten gedaan om een datering te geven.

S-24 zijn de resten van een beerput, opgebouwd uit bakstenen met als afmetingen 18x9x4 cm. Er zijn 
geen vondsten gedaan in deze put. Het lijkt een vrij recente beerput te zijn, maar kan ook een waterput 
zijn geweest.

Een aantal sporen kan gedateerd worden aan de hand van het aangetroffen aardewerk. In afb. 4.5 
zijn de sporen die gedateerd konden worden, aangegeven met een kleur voor de betreffende periode.

Het merendeel van de sporen heeft een datering van 1300-1500. Er is een kogelpotscherf gevonden, 
een fragment Pingsdorf en meerdere scherven grijs/zwartbakkend aardewerk. Wat eigenlijk geheel 
ontbreekt is het aardewerk uit de 16de en 17de eeuw, wat vaak wordt aangetroffen in historische kernen. 
Een verklaring kan zijn dat het terrein in het verleden al is afgegraven voor de aanleg van de vorige be-
bouwingen en dat daarmee de overblijfselen van een gehele bewoningsperiode zijn uitgewist. De overige 
vlakvondsten en die van spoor 100 geven eenzelfde beeld.
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5. Het vondstmateriaal

In afb. 5.1 is de verdeling van het vondstmateriaal over de bekende vondstgroepen weergegeven. 
Het aardewerk is verder onderverdeeld naar typologie van het aardewerk zoals gebruikelijk bij onze 

afdeling. Deze verdeling is weergegeven in afb. 5.2. Voor zover mogelijk is aan de gevonden aardewerk-
fragmenten een functie toegekend. Echter, voor minder dan 70% van de scherven was dat niet mogelijk. 
In afb. 5.3 is een overzicht gegeven van de functie van de gedetermineerde aardewerkfragmenten. 
Hieruit blijkt dat het aangetroffen aardewerk typisch is voor normaal huiselijk gebruik. 

De datering van het aardewerk is weergegeven in afb. 5.4. Zoals reeds eerder vermeld is het 
overgrote deel van het aardewerk afkomstig uit de periode 1300-1500, met een klein aantal fragmenten 
uit een vroegere periode.

De overige vondsten (Tabel 1) zijn baksteenfragmenten, daktegels en vijf kleine fragmenten van 
hutteleem die zouden kunnen wijzen op het voorkomen van vakwerkhuizen.

Er komen ook veel lei-fragmenten voor (Tabel 2), waarbij verschillende met spijkergaten die de 
functie van dakbedekking laten zien.

Afb. 5.1. De samenstelling van het vondstmateriaal in 
aantallen.

Afb. 5.2. Typologie van het gevonden aardewerk.

Afb. 5.3. Aantallen aardewerkfragmenten waaraan een 
functie kon worden toegekend.

Afb. 5.4. Datering van het aardewerk.

kiezel 4

lei 33

tufsteen 2

zandsteen 5

baksteen 48

beton 1

dakpan 1

daktegel 8

hutteleem 5

tegel 6

mortel 1

Tabel 1. Verdeling van het 
fabsteen.

Tabel 2. Verdeling van de 
natuursteen‑fragmenten.
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Een opmerkelijke vondst was een fragment van een vijzel, gemaakt van zandsteen. In afb. 5.4 is een 
tekening gegeven van dit fragment. Twee zandstenen fragmenten zijn gebruikt als slijpsteen.

Er zijn 45 botfragmenten gevonden, waarvan 3 van een vogel. Eén bot was doorboord; een tekening 
hiervan is afgebeeld in afb. 5.6.

Afb. 5.5. Bovenaanzicht van de vijzel 
(tekening Carla van Veen), schaal 2:1.

Afb. 5.6 (rechts). Tekening van doorboord 
bot (tekening Carla van Veen), 1:1. vooraanzicht zijaanzicht



ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN SASSENHEIM

17

6. Conclusies

Het archeologisch onderzoek, uitgevoerd door de AWN-afdeling Rijnstreek, op het terrein gelegen aan 
de Hoofdstraat in het centrum van Sassenheim, dat vrijgekomen was na sloop van de bebouwing, heeft 
aangetoond dat er op het onderzoeksterrein bewoning is geweest vanaf de 13de eeuw op basis van de 
gevonden aardewerkfragmenten.

Er zijn geen sporen gevonden van huisplattegronden noch van perceelafscheidingen. De sporen 
kunnen zijn uitgewist door de eeuwenlange bebouwing van het terrein.

De gevonden aardewerkfragmenten, afkomstig uit afvalkuilen, dateren van 1300-1500 en geven het 
algemene beeld van aardewerk voor alledaags gebruik. Er is vrijwel geen aardewerk gevonden uit de 
16de en 17de eeuw, dat gewoonlijk wel wordt aangetroffen bij opgravingen in centra van oude bewonings-
gebieden. Zeer waarschijnlijk is die bewoningslaag verwijderd bij de bouw van latere behuizingen. Het 
onderzoek heeft laten zien dat er intensief gewoond is vanaf de 14de eeuw in het centrum van Sassen-
heim, zo vlak bij de oude dorpskerk.
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Bijlage I: Sporen- en vondstenlijsten

Vondstenlijst

Sassenheim 2003 vondstenlijst

Id put vlak vnr spoornr vondstomstandigheid inhoud datum

1 1 1 1 schaaf/vlakvondst lint Z. 6,50 aw 5x 8‑3‑2003

2 1 1 2 32 coupe: vlak boven veen aw 1x 8‑3‑2003

3 1 1 3 vlakvondst natst, bot 8‑3‑2003

4 1 1 4 100 coupe uit ingraving aw, natst., fabst., bot 9‑3‑2003

5 1 1 5 100 coupe door paaltjes/beschoeiing aw, natst., fabst., bot 9‑3‑2003

6 1 1 6 100 vlak/schaafvondst rond S‑100 aw, natst. 9‑3‑2003

7 1 1 7 vlak/schaafvondst lint Z. 8,50 aw 3x 9‑3‑2003

8 1 1 8 vlak/schaafvondst lint Z. 14,50 aw 9‑3‑2003

9 1 1 9 41 schaven rond S‑41 aw 2x 9‑3‑2003

10 1 1 10 verzamelvondst ongeschaafd vlak aw, metaal 8‑3‑2003

11 1 1 11 1 coupe S‑1 aw, metaal, natst., fabst. 8‑3‑2003

12 1 1 12 3 coupe S‑3, verstoring recente heipaal aw, glas, bot, fabst. 8‑3‑2003

13 1 1 13 10 coupe S‑10 aw 4x, bot 1x 8‑3‑2003

14 1 1 14 12 coupe S‑12 aw, bot, natst. 8‑3‑2003

15 1 1 15 13 coupe S‑13 aw, bot, fabst, natst, slak 8‑3‑2003

16 1 1 16 18 coupe S‑18 aw, metaal, fabst. 8‑3‑2003

17 1 1 17 19 coupe S‑19 aw 3x, bot, fabst. 8‑3‑2003

18 1 1 18 20 coupe S‑20 aw, bot, natst, fabst, pijp 8‑3‑2003

19 1 1 19 29 coupe S‑29 aw 8‑3‑2003

20 1 1 20 7 coupe S‑7 aw 1x 8‑3‑2003

21 1 1 21 32 coupe S‑32 aw, metaal, natst. 8‑3‑2003

22 1 1 22 34 coupe S‑34 aw 2x, bot 8‑3‑2003

23 1 1 23 43 coupe S‑43 aw, fabst., HL 8‑3‑2003

24 1 1 24 46 coupe S‑46 aw, fabst. 8‑3‑2003

25 1 1 25 51 coupe S‑51 aw 1x 8‑3‑2003

26 1 1 26 64 coupe S‑64 aw 3x 8‑3‑2003

27 1 1 27 65 coupe S‑65 aw 8‑3‑2003

28 1 1 28 67 coupe S‑67 aw 4x 8‑3‑2003

29 1 1 29 76 coupe S‑76 aw 1x 8‑3‑2003

30 1 1 30 82 coupe S‑82 aw 4x 8‑3‑2003

31 1 1 31 83 coupe S‑83 aw, fabst. 8‑3‑2003

32 1 1 32 88/95 coupe S‑88 en S‑95 aw, fabst., natst., bot 8‑3‑2003

33 1 1 33 99 coupe S‑99 aw, bot, fabst. 8‑3‑2003

34 1 1 34 29 coupe S‑29 fabst., natst. 8‑3‑2003

35 1 1 35 S‑75 coupe S‑75 mogelijk ook S‑22 aw, bot, natst, fabst. slak 8‑3‑2003

36 1 1 36 98 bewerkt hout liggend Ht bew. 8‑3‑2003
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Sporenlijst

Sassenheim sporen

Id spnr vnr aard afm N-Z max diepte omschrijving coupe

1 1 11 kuil 105 40 d.gr zand op veen ja

2 2 kuil? 20 17 gr zand ligt aan S‑1 nee

3 3 12 getrokken heipaal 100 nee

4 4 paal vierkant 5 cm nee

6 5 ondiepe kuil 40 3 ligt aan S‑4 nee

7 6 ondiepe kuil 35 12 grijs zand nee

8 7 20 ondiepe kuil 90 4 l.grijs zand nee

9 8 ondiepe kuil 40 8 vormt een spoor met S‑9 nee

10 9 ondiepe kuil 40 8 vormt een spoor met S‑8 nee

11 10 13 ondiepe kuil 60 15 veen op 20 cm ja

12 11 ondiepe kuil 18 15 veen op 20 cm ja

13 12 14 verstoring? 200 25 een met S‑13 ja

14 13 15 kuil 80 20 zw vulling in S‑12 ja

15 14 heipaal 80 nee

16 15 ondiepe kuil 55 8 d.grijs nee

17 16 ondiepe kuil 40 7 grijs nee

18 17 ondiepe kuil 35 7 d.grijs nee

19 18 16 kuil 90 32 grijs zand op veen ja

20 19 17 kuil 75 22 d.grijs zand op veen ja

21 20 18 kuil/greppel 130 50 gr zand met bruine laagjes ja

22 21 heipaal nee

23 22 kuil 60 geen info nee

24 23 kuil 35 24 gr zand ja

25 24 beerput 100 gr zand nee

26 25 kuil 40 10 d.grijs zand paal 20 cm ja

27 26 kuil 60 20 d.gr zand op veen, paal 40 cm ja

28 27 kuil 50 grijs zand en d.gr. vlekken nee

29 28 kuil 35 grijs zand nee

30 29 34 sloot? 200 100 l.grijs zand met lagen bruin zand ja

31 29 34 idem 200 100 twee vnr uitgegeven ja

32 30 kuil? 140 d.br/l.gr/zw nee

33 31 heipaal nee

34 32 21 greppel 120 30 zw zand afgew grijs zand ja

35 33 kuil 29 10 d,gr gevlekt ja

36 34 22 kuil 90 10 gr.br zand op veen ja

37 35 geen diepte nee

38 36 gen diepte nee

39 37 kuil 50 18 zw zand met paal van 20 cm ja

40 38 kuil 40 10 zw zand met paal 25 cm lang ja

41 381 kuil 30 12 zw zand met steen ja

42 39 kuil 50 24 zw zand met paal 45 cm ja

43 40 kuil 35 d.grijs met bkst nee

44 41 niet uitgegeven

45 42 kuil 100 25 zw zand verrommeld ja

46 43 23 kleine kuil 20 8 gr zand met vondsten nee

47 44 kuil 40 32 gr zand, d.gr zand lager ja

48 45 geen diepte nee

49 46 24 kuil 45 18 zw zand ja
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Sassenheim sporen

Id spnr vnr aard afm N-Z max diepte omschrijving coupe

50 47 kuil 80 24
d.grijs zand met paal 23 cm lang, is ingegraven 
in kuil 48 ja

51 48 kuil 100 30 l.grijs zand S‑47 is ingegraven in S‑48 ja

52 49 geen diepte nee

53 50 greppel 50 15 gr zand ja

54 51 25 kuil/greppel 20 10 d.gr zand met paal 10 cm ja

55 52 kuil/greppel 40 18 l.gr zand met paal 20 cm ja

56 53 geen diepte nee

57 54 paal 15 cm lang diam 5 cm ja

58 55 heipaal nee

59 56 geen diepte nee

60 57 geen diepte nee

61 58 geen diepte nee

62 59 heipaal

63 60 heipaal

64 61 kuil 30 12 d.gr zand ja

65 62 heipaal

66 63 geen diepte

67 64 26 ondiepe kuil 50 5 d.gr zand met 1x aw ja

68 65 27 geen coupe gr zand met aw nee

69 66 heipaal nee

70 67 28 kuil 100 20 d.grijs laag 10 cm met aw, 10 cm l.gr zand ja

71 68 paal 18 cm lang ja

72 69 geen diepte nee

73 70 kuil 60 18 d.gr en l.grijs ja

74 71 heipaal nee

75 72 geen diepte nee

76 73 paal ja

77 74 kuil 20 15 d.gr met bkst ja

78 75 35 kuil? 50 d,gr l.gr gevlekt zand bkst nee

79 76 29 greppel? 40 12 d.gr zand 1x aw ja

80 77 greppel 20 10 zit aan S‑76 ja

81 78 geen diepte nee

82 79 kuil 20 15 d.grijs zand ja

83 80 paal ja

84 81 paal 15 cm lang diam 5 nee

85 82 30 geen diepte maar wel vondsten nee

86 83 31 kuil 35 32 d.br zand ja

87 84 ondiepe kuil 50 8 d.grijs zand ja

88 85 geen diepte nee

89 86 geen diepte nee

90 87 kuil 70 25 vormt samen met S‑88 een kuil ja

91 88 32 kuil 70 25 vormt samen met S‑87 een kuil ja

92 89 paal? 30 18 afdruk paal 10 cm lang 5 diam ja

93 90 paal vierkante paal 8 diam 6 cm lang ja

94 91 ondiepe kuil 80 10 d.gr zand ja

95 92 geen diepte nee

96 93 geen diepte nee

97 94 geen diepte nee
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Sassenheim sporen

Id spnr vnr aard afm N-Z max diepte omschrijving coupe

98 95 geen diepte nee

99 96 geen diepte nee

100 97 geen diepte nee

101 98 36 bewerkt hout nee

102 99 33 afvalkuil 260 60 zw zand kuil in zw veen aw in veen ja

103 100 4 geen duidelijk spoor 160 50 kuil met geel zand in venig zand ja

104 100 5 slootafzetting? 200 55 laagjes zand over elkaar ja

105 100 6 vlakvondsten

Determinatielijst

Deze lijst bevat 294 items en is te groot om hier te worden afgedrukt. Deze file is aanwezig op de 
AWN-computer.
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Deel II: Sassenheim, archeologisch 
onderzoek op het terrein gelegen aan 
de Kerklaan 3-5 in 2003

1. Inleiding

In 2003 kwam door sloop van de bestaande bebouwing van het pand gelegen aan de Kerklaan 3-5 een 
perceel vrij voor archeologisch onderzoek. Na de sloop was er een rommelig terrein met de resten van 
een aantal waterputten. Afb. 1.1 geeft een impressie van de toestand waarin het terrein verkeerde.

Er was geen sprake van een reguliere opgraving. De aangetroffen waterputten zijn zo goed mogelijk 
gedocumenteerd.

Aan dit onderzoek werkten mee: Dick van der Kooij, veldwerkcoördinator en verantwoordelijk voor 
het tekenwerk, en andere AWN-leden.

Dit rapport is samengesteld op basis van wat er in het archief van onze afdeling voorhanden was. Er 
is sprake van een voorlopige veldtekening, maar die zit niet in het archief. Ook ontbreken er tekeningen 
volgens de aanwezige tekeningenlijst.

In Renus 2004 nr. 2 is een kort verslag verschenen, dat in dit rapport is opgenomen.
Dit rapport is bedoeld om alle opgravingsgegevens op een overzichtelijke wijze vast te leggen en 

toegankelijk te maken voor latere studies. Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar op het computersys-
teem van de Archeologische Vereniging Rijnstreek; de vondsten zijn overgedragen aan het depot van 
de provincie.

Afb. 1.1. Impressie van het terrein aan de Kerklaan na de sloop van de bebouwing.
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2. Locatie

Het onderzoeksterrein ligt in het centrum van Sassenheim. De locatie ervan aan de Kerklaan is aange-
geven in afb. 2.1.

In de nabijgelegen Hoofdstraat (nr. 250-254) heeft de AWN ook archeologisch onderzoek gedaan in 
2003; dit is beschreven in deel I van dit rapport.

Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied

Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Teylingen
Plaats: Sassenheim
Toponiem Plangebied: Sassenheim Kerklaan 3-5
Kaartblad:
X – coördinaat: 96.11 (centrumcoördinaten)
Y – coördinaat: 471.33 (centrumcoördinaten)
CMA/AMK-status: niet van toepassing
CAA-nr.: niet van toepassing
CMA-nr.: niet van toepassing
ARCHIS-waarnemingsnr.: niet van toepassing
Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 0,1 ha
Huidig grondgebruik: braakliggend na sloop van de voormalige bebouwing. Deels verstoord.

3. Geologische en landschappelijke 
context

Dit is weergegeven in deel I van dit rapport.

Afb. 2.1. Locatie onderzoeksterrein Kerklaan, in zwart aangegeven (kaart Google Maps).
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4. Het AWN-veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd op 13 en 28 augustus 2003. In het archief is geen veldwerktekening aanwezig; 
een allesporenkaart is derhalve niet beschikbaar. De vondsten- en determinatielijsten zijn gegeven in 
Bijlage 1. Hier is ook een lijst opgenomen van de duigen van een aangetroffen tonput. De vondsten zijn 
gedetermineerd door D. van der Kooij.

Het terrein was een uitgegraven bouwput ten noorden van de Kerklaan binnen een damwand tot drie 
meter onder het maaiveld. In het zand dat onder een veenlaag van ongeveer 0,5 m dikte zat, werden de 
resten gevonden van acht waterputten. Deze zijn ingemeten en onderzocht. Zeven waterputten waren 
van steen en opgebouwd met bakstenen en behoren bij de woonerven langs de Kerklaan. De achtste 
waterput was een tonput, die mogelijk behoorde bij een buitenplaatsje dat meer noordwaarts heeft 
gelegen.

In de zuidwesthoek heeft een kleine ADC-opgraving plaatsgevonden.
De stenen waterput S-5 en de tonput S-7 bevatten voldoende aardewerkfragmenten die een datering 

mogelijk maakten. De stenen waterput S-5 en de tonput S-7 hebben beide een datering van 1600-1750. 
In de tonput werd verder nog een scherf kogelpot gevonden (1000-1200), die wel erg versleten was.
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5. Het vondstmateriaal

In afb. 5.1 is de verdeling van het vondstmateriaal over de bekende vondstgroepen weergegeven.
Het aardewerk is verder onderverdeeld naar soorten aardewerk zoals gebruikelijk bij onze afdeling. 

Deze verdeling is weergegeven in afb. 5.2.
Voor zover mogelijk is aan de gevonden aardewerkfragmenten een functie toegekend. Echter, voor 

minder dan 40% van de scherven was dat niet mogelijk. In afb. 5.3 is een overzicht gegeven van de 
functie van de gedetermineerde aardewerkfragmenten. Hieruit blijkt dat het aangetroffen aardewerk 
typisch is voor normaal huiselijk gebruik. Zoals reeds eerder vermeld is het overgrote deel van het 
aardewerk afkomstig uit de periode 1600-1750.

Van een aantal van de stenen waterputten zijn baksteenformaten opgenomen, die zijn weergegeven 
in onderstaande tabel. Een afbeelding van een stenen waterput is gegeven in afb. 5.4.

De duigen van de tonput zijn allemaal geborgen en gedocumenteerd en worden overgedragen aan 
het depot. In bijlage 1 is een lijst gegeven van de duigen. In totaal zijn 17 duigen geborgen. In afb. 5.5 en 
5.6 is een overzicht gegeven van deze duigen.

Afb. 5.1. De samenstelling van het vondstmateriaal in 
aantallen.

Afb. 5.2. Typologie van het gevonden aardewerk.

Afb. 5.3. Aantallen aardewerkfragmenten waaraan een functie 
kon worden toegekend. Afb. 5.4. Een van de waterputten.

waterput lengte breedte dikte kleur

S‑1 17,5 7,4 6,5 paars

S‑3 19 9 4 bruin geel

S‑4 18,5 9‑jan 4 oranje

S‑5 19 9 3,5 bruin geel
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Afb. 5.5. Duigen 
tonput 1‑9.

Afb. 5.6. Duigen tonput 
10‑17.

Afb. 5.7. Merktekens op 
de duigen.
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Op de duigen van de tonput waren enkele merktekens aangebracht. Deze zijn weergegeven in afb. 
5.7 en 5.8.

Afb. 5.8. Huismerk‑teken op een duig van de tonput.

Afb. 5.9. De tonput zoals die werd aangetroffen.
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6. Conclusies

Het archeologisch onderzoek, uitgevoerd door de AWN-afdeling Rijnstreek, op het terrein gelegen aan 
de noordzijde van de Kerklaan in het centrum van Sassenheim, dat vrijgekomen was na sloop van de 
bebouwing, heeft een achttal waterputten opgeleverd. De zeven stenen waterputten hebben zeer waar-
schijnlijk behoord tot de erven van de bewoning langs de Kerklaan. De tonput behoorde mogelijk tot een 
klein buitenhuis ten noorden van de Kerklaan. Een stenen waterput (S-5) en de tonput kunnen worden 
gedateerd op basis van het gevonden aardewerk in de periode 1600-1750. Van de tonput zijn alle duigen 
geborgen en gedocumenteerd. Eén duig liet een bijzonder huismerk zien.
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Bijlage I: Vondstenlijst, 
Determinatielijst en Houtlijst 
onderzoek Kerklaan

Vondstenlijst

vondstenlijst Sassenheim Kerklaan

Id put vlak vnr vondstomstandigheid inhoud datum

1 1 1 1 raapvondsten verstoorde bovenlaag aw/glas 13/8/2003

2 1 1 2 S‑1 stenen put, steenmaat fabst 13/8/2003

3 1 1 3 S‑3 stenen put, steenmaat fabst/HT 13/8/2003

4 1 1 4 S‑4 restant stenen put, steenmaat fabst 13/8/2003

5 1 boven 1 5 S‑5 stenen put, steenmaat fabst 28/8/2003

6 1 boven 1 6 S‑5 vulling bovenin aw/fabst 28/8/2003

7 1 boven 1 7 S‑5 vulling tot bodem aw/fabst/glas/bot 28/8/2003

8 1 8 storthoop Hoofdstr zijde veel aw, sloot? aw 26/8/2003

9 1 1 9 S‑7 vervormde tonput + ingraving aw/fabst 28/8/2003

10 1 10 S‑7 tonput inhoud aw/fabst/glas 28/8/2003

11 1 11 S‑7 tonput duigen HT 28/8/2003

Lijst duigen tonput

De breedte is bepaald aan de onderkant, 60 cm van de onderkant en de bovenkant.

Sassenheim Kerklaan houtlijst

Id duignummers breedte lengte dikte
groef op cm van 

bovenkant bijzonderheden

1 1 10,7‑12,6‑11,7 114 1 6 geen

2 2 10,4‑11,5‑9,7 113 1 6 gat op 16 cm onderkant diam 8 cm

3 3 12,3‑13,7‑11,7 114 1 6 3 gaten op 4 cm onderkant, zie foto

4 4 13‑14,2‑12,2 109 1 deel lengte na groef ontbreekt

5 5 10,3‑11,1‑9,0 114 1 6
1 gat op 2 cm van onderkant, diam 6 cm, 2 halve 
cirkels als merk

6 6 13,3‑14,8‑14,0 114 1 6 gaatje op 20,8 cm onderkant, 2 kwart cirkels

7 7 11,6‑12,8‑11,1 114 1 6
gat op 17 cm van onderkant, 1,3 cm, gat op 
60,8 cm 4 cm diam

8 8 10,2‑14,2‑13,3 114 1 6 huismerk WH en 2 cirkels zie foto

9 9 11,0‑13,1‑11,9 115 1 6 gat op 21,3 cm, 0,5 cm diam

10 10 14,0‑15,9‑14,8 114 1 6 geen

11 11 13,0‑14,4‑12,3 115 1 6 3 gaten, op 4,2 cm onderkant

12 12 13,3‑14,2‑12,2 115 1 6 geen

13 13 11,0‑12,1‑10,5 115 1 6 gaatje op 2,3 cm onderkant, 0,6 cm diam

14 14 13,0‑15,9‑15,0 115 1 6 geen

15 15 8,7‑9,5‑7,8 120 1 6 verbrandingssporen

16 16 12,0‑15,2‑14,5 115 1 6 geen

17 17 12,4‑13,3‑11,2 112 1 6 bovenkant beschadigd, gat 1,9 cm onderk, 0,6 cm
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Determinatielijst

Sassenheim Kerklaan det.

Id put vlak spnr vnr categorie soort baksel functie aantal r w b o datering bijz

1 1 1 aw roodglaz grape 1 1 1600‑1700 draairingen

2 1 1 glas venster groen 1 3x4 cm dun

3 1 1 1 2 fabst dakpan grijs 1 tuile du Nord, 50 gr

4 1 1 1 2 fabst plavuis grijs 1 50 gr

5 1 1 1 2 fabst baksteen klinker 1
17,5x7,4x6,5 putsteen, 
950 gr

6 1 1 3 3 fabst baksteen bruin/geel 1 19x9x3,5/4, 1000 gr

7 1 1 3 3 nat matr hout 1 duig emmer, 38x10x0,5

8 1 1 4 4 fabst baksteen oranje 1 18,5x9x4, 1080 gr

9 1 1 boven 5 5 fabst baksteen bruin 1 19x9,5x3,5, 1300 gr

10 1 1boven 5 6 aw Delfts 1 1 1700‑1750
blauw gedecoreerd 
bladentak

11 1 1boven 5 6 fabst dakpan rood 1 Holl t7pc, 610 gr, onglaz

12 1 1boven 5 6 fabst dakpan oranje 1 onglaz, fragm

13 1 1boven 5 6 fabst baksteen brok 2

14 1 1boven 5 6 glas venster groen 1 2x3 cm, dun

15 1 1boven 5 6 bot 1 slachtsporen

16 1 1boven 5 7 aw roodglaz 1 kl fragm

17 1 1 boven 5 7 aw majolica 1 1600‑1700 bl/gr gedec

18 1 1boven 5 7 fabst dakpan grijs 1 onglaz

19 1 1boven 5 7 fabst dakpan rood 1 onglaz

20 1 1boven 5 7 fabst dakpan oranje 1 onglaz

21 1 1boven 5 7 fabst mortel 1 met dakpan fragm,afgev

22 1 1boven 5 7 fabst baksteen klinker 1 15,5x7,3x3,5

23 1 8 aw roodglaz kom 2 1 1650‑1700
Boijmans 292, stand ring, 
in groen glaz

24 1 8 aw witbakkend vergiet 1 diam 26 cm

25 1 8 aw majolica bord 1 1650‑1725 spiegel fruitschaal

26 1 8 aw majolica
pannenkoek‑
bord 2 1 1

sp. Bos bloemen en 
vogel

27 1 8 aw majolica kom 1 3 drie ind

28 1 8 aw Delfts plooischotel 2 1650‑1750

29 1 8 aw Delfts bord 1
bl‑mangaan vers fruit 
dec

30 1 1 7 9 aw roodglaz 1 1 1650‑1700 standring

31 1 1 7 9 aw roodglaz bord 1 1650‑1700

32 1 1 7 9 aw kogelpot l.grijs 1 1000‑1200 zeer versleten

33 1 1 7 9 aw majolica bord 1 1650‑1750 bl dec floraal

34 1 1 7 9 fabst baksteen brok 1
met bkst gemagerd, 
LME?

35 1 1 7 10 aw roodglaz kom 2 1600‑1700 inw geel slib

36 1 1 7 10 aw roodglaz 1 inw groen glaz

37 1 1 7 10 aw roodglaz 2

38 1 1 7 10 aw roodglaz grape 1 1600‑1700 groot model

39 1 1 7 10 aw roodglaz kan 1 1 1600‑1700 standring afgesleten

40 1 1 7 10 aw roodglaz 2 1

41 1 1 7 10 fabst baksteen br.paars 1 ?x8,5x4

42 1 1 7 10 glas venster groen 1 dun
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