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Hazenberg Archeologie en AWN Rijnstreek als partners

Vanwege het feit dat Hazenberg Archeologie haar wortels in Leiden en de Rijnstreek heeft, is de verbondenheid 
met de AWN-afdeling vanzelfsprekend. Vele medewerkers van Hazenberg Archeologie kennen de leden van de 
Rijnstreek, soms al vele jaren. Zelfs is menig medewerker lid van de AWN. 

De samenwerking is niet alleen te merken in de vriendschappen maar ook in het werk. Zo helpen we jaarlijks met 
het maken van een Archeologie Actueel voor de Open Monumentendagen in enkele gemeenten. Daartegenover 
zijn AWN-leden altijd bereid hun kennis met ons te delen bij het opstellen van bureauonderzoeken. Ook ondersteunt 
Hazenberg Archeologie het uitwerken van oud onderzoek van de schappen van het Rijnstreek-depot. Tezamen 
werken we hard aan de presentatie van het prachtige onderzoek van de AWN uit het verleden.

Het sluitstuk van deze gezamenlijke activiteiten vormt de financiële ondersteuning door Hazenberg Archeologie van 
de Renus-reeks, een serie van monografieën waarin de mooiste onderzoeken worden gepubiceerd en beschikbaar 
komen voor collegae en andere geïnteresseerden. 

Kortom, AWN Rijnstreek en Hazenberg Archeologie vormen een goed koppel.

Tom Hazenberg 
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Samenvatting en conclusies
De AWN-afdeling Rijnstreek heeft een onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis 
van een terrein midden in het centrum van Hazerswoude-Dorp, recht tegenover de kerk. 
Hiervoor is een proefsleuf gegraven op het kavel Dorpsstraat 67, waar een supermarkt 
gestaan heeft. De proefsleuf had een beperkte omvang omdat er op het terrein al geheid 
was. 

In de sleuf werden de resten aangetroffen van een mogelijke beerput, een waterput, 
oude heipalen en de fundering van een kelder. Op basis van de aardewerkvondsten is 
de kelderfundering te dateren op eind 14de, begin 15de eeuw. In de ophogingslagen in het 
veen konden geen duidelijke opeenvolgende bewoningslagen worden waargenomen. 
Aardewerk uit de 17de eeuw of later komt slechts sporadisch voor. Zeer waarschijnlijk zijn 
deze bewoningslagen verdwenen bij latere bebouwing. Na het aanleggen van de proef-
sleuf zijn er boringen gezet om de diepte van het natuurlijk veen te bepalen. 

Van het aangetroffen aardewerk is het meest markant het voorkomen van veel grijs-
bakkend aardewerk. Dit type aardewerk is karakteristiek voor de 13de-14de eeuw en werd 
vervaardigd in diverse Hollandse steden. Daarnaast werden veel fragmenten aangetroffen 
van het relatief veel hoogwaardiger steengoed dat afkomstig is uit het Duitse Rijnland. Het 
voorkomen van dit steengoed duidt op een relatieve welstand van de toenmalige bewo-
ners. Opvallend is dat organisch materiaal, zoals hout en textiel, goed bewaard is geble-
ven. 

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 beschik-
baar op CD-rom. Deze is op verzoek verkrijgbaar bij de afdeling Rijnstreek (zie bijlage 2). 
Een aantal min of meer complete vondsten zal in de Oudheidkamer van Hazerswoude-
Dorp worden tentoongesteld.
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1 Inleiding
de afdeling rijnstreek van de archeologische werkgemeenschap voor Nederland (awN) 
heeft de kans gekregen om van 25 juli tot 19 augustus 2002 een archeologisch onderzoek 
te doen in het hart van hazerswoude-dorp. op het terrein van het perceel dorpsstraat 
67, recht tegenover de torenstraat en de Nh-kerk, kon een proefsleuf worden gegraven 
midden op het terrein dat braak kwam te liggen na de afbraak van een supermarkt. deze 
plek in het hart van het dorp, dicht bij de oude kerk, is historisch interessant en biedt de 
mogelijkheid om de oudste bewoningssporen van hazerswoude te ontdekken en iets 
van de ontwikkeling van de bewoning na te gaan. de afdeling heeft deze uitdaging graag 
aanvaard en heeft enthousiast onderzoek gedaan op dit terrein. de gegevens van de 
opgraving zijn vastgelegd en digitaal verwerkt ten behoeve van een zo helder mogelijke 
interpretatie. In dit rapport zijn de resultaten van de opgraving samengevat en daarmee 
toegankelijk gemaakt voor eventuele latere studies.

het archeologisch onderzoek stond onder leiding van dick van der Kooij. hij heeft ook 
al het tekenwerk voor zijn rekening genomen en het grootste deel van het aardewerk ge-
determineerd. de volgende personen hebben meegewerkt aan dit onderzoek:

Chris Zwaan, Hans Postma, Ali Taufi, Niels Kooten, Pierre van Grinsven, Arnold 
Verkuijlen, Carla van Veen, Leo den hollander, remco orizand, ab van Grol, Jan hebling, 
sjoerd Nieuwland, albert Kram en rob de Graaf (metaaldetectie).

de opgravingssleuf werd in één dag gegraven met een graafmachine die de fa. J. 
Verbij kosteloos ter beschikking stelde; deze machine werd bestuurd door Marc Visser. 
het textiel is onderzocht door Mw. s.Y. Comis.
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2 Geologische en landschappelijke context
 
2.1 De landschappelijke situatie bij Hazerswoude-Dorp

hazerswoude-dorp maakt deel uit van de gemeente rijnwoude en ligt in het Groene hart 
van holland ten zuidwesten van alphen aan den rijn. het dorp dankt zijn ontstaan aan de 
ontginning van het veen die naar alle waarschijnlijkheid begonnen is rond 1000 of mogelijk 
eerder, zoals dat zeker het geval was voor het veengebied rond Koudekerk.1 de ontgin-
ningspercelen zijn goed zichtbaar op de Topografische Kaart, weergegeven in figuur 2.1. 

 Figuur 2.1. Topografische kaart van het gebied van Hazerswoude

tot 6000 voor Chr. had de zee vrij spel in deze regio en werden er in west-Nederland 
grote hoeveelheden maritieme afzettingen gedeponeerd. Na 3000 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. In de vlakten aan weerszijde van de 
rivieren werd veen gevormd, het zogenaamde hollandveen. dit veen wordt ook terug-
gevonden ingeschakeld in de rivierafzettingen bestaande uit zand, klei en zavel (klei met 
zand). 

het gebied ten oosten van Leiden werd in de romeinse periode doorkruist door de 
hoofdstroom van de oude rijn en kleine zijriviertjes, bestaande uit oude smalle kreekrug-
gen die voornamelijk waren opgebouwd uit kalkhoudende zavel of rivierzand met een 
humeuze toplaag. deze kreekruggen zijn ontstaan doordat getijdenkreken door zandaan-
voer verstopt raakten en dichtslibden. wanneer een getijdenkreek niet verzandde, ontwa-
terde het aangrenzende veengebied goed waardoor het geschikt werd voor bewoning. 

1  Van Grinsven/dijkstra 2005, 102.
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Figuur 2.2: Geologische ondergrond van het gebied van de Oude Rijn en ligging van 
Hazerswoude-Dorp.

Tijdens de fase van Duinkerke II (250 na Chr.) is er een toenemende invloed van de 
zee en werd er een dunne laag zeeklei afgezet die tot Valkenburg doorloopt. er is gesug-
gereerd dat door deze transgressiefase bewoning onmogelijk zou zijn geworden in het 
estuarium van de Rijn, maar dit wordt niet meer algemeen aanvaard. In figuur 2.2 is een 
overzicht gegeven van de bodemgesteldheid in het gebied van de monding van de Oude 
rijn in de romeinse tijd.

De polders bij Hazerswoude-Dorp zijn ontstaan door het ontginnen van het bosveen 
dat in de uitgestrekte vlakte aanwezig was.

2.2 Een korte inleiding in de ontstaansgeschiedenis van 
Hazerswoude-Dorp 

Het gebied van Hazerswoude-Dorp was in de eerste duizend jaar van onze jaartelling een 
uitgestrekt veengebied. In de 10de eeuw begon men in nederland bepaalde stukken land 
te ontginnen. In de veenwildernis woonde in die tijd bijna niemand.

Men begon het veengebied te ontginnen om de turf te winnen als brandstof en tege-
lijk hiermee vruchtbare bouwgrond te verkrijgen. Door het ontwateren van het veenge-
bied zakte het grondwater en kwam de bovenste laag grond droog te liggen. De kop-
pen van de “weren” (de lange opstrekkende kavels) werden opgehoogd om daarop de 
houten huizen te kunnen bouwen. Zo ontstonden de langgerekte veendorpen in Holland 
zoals Hazerswoude en stompwijk. Voor het eerst wordt er van Hazerswoude melding 
gemaakt in een geschreven tekst uit 1281. In dat jaar gaf Graaf Floris V aan Diederick 
van Teylingen een leengoed uit, omvattend de ambachten van “Waddinxvene ende 
van Poliën, ende alle ons vene in langhen ende breden, also hi leghet van desen voer-
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seyde ambochten tyghen den termine van haeswaerdwoude, Benthusen, segwaerde, 
soetermere, willaemsvene en dier andere ambachten die daer legghen”.2

In de 15de en 16de eeuw ontstonden er rondom hazerswoude vele plassen omdat 
men voor de turfwinning het veen verder uitdiepte. deze situatie was voor hazerswoude 
ongunstig, wat blijkt uit een in 1494 ingesteld economisch onderzoek ten behoeve van 
de herziening van de verponding. uit dit onderzoek bleek dat er toen veel huizen verlaten 
waren. In 1514 was er wellicht een lichte economische opleving: er werd melding gemaakt 
van huisnijverheid, namelijk het weven van kaasdoek.

In 1759 besloot men het rondom hazerswoude gelegen watergebied (ook wel ge-
noemd de Noordplas) met behulp van watermolens droog te malen, waardoor de 
hazerswoudse droogmakerij ontstond.

 

2  Kroon 1980, 8-14.
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3 Het archeologisch onderzoek
 
3.1 De lokatie 

het terrein van het archeologisch onderzoek bevond zich in het hart van het dorp tegen-
over de NH-kerk, zoals blijkt uit de kadastrale kaart weergegeven in figuur 3.1 Het perceel 
is aangegeven met nummer 67.

Figuur 3.1 Uitsnede van de huidige kadastrale kaart van Hazerswoude-Dorp met daarin in rood de 
positie van de sleuf.
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 Figuur 3.2 Detail uit de kaart van Klaas Vis uit 1767.

De voormalige bebouwing van het perceel Dorpsstraat 67 kan nog worden bestudeerd 
aan de hand van een kaart van Klaas Vis uit 1767 , weergegeven in figuur 3.2. Op deze 
kaart is linksboven de kerk het terrein van het archeologisch onderzoek aangegeven, op 
het perceel n. 88. De Dorpsstraat heette toen “Voor Wegh” en op het terrein waar het 
archeologisch onderzoek plaatsvond kunnen drie boerderijen herkend worden: een vrij 
breed gebouw geflankeerd door twee kleine bijgebouwen.

Op dit terrein heeft tot 2002 een kleine supermarkt gestaan, die al gesloopt was toen 
met het onderzoek begonnen werd. De heipalen voor de nieuwbouw waren al geplaatst 
en er was alleen ruimte voor een proefsleuf tussen twee rijen heipalen, midden op het ter-
rein. 
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3.2 De proefsleuf

er was slechts één dag beschikbaar om de sleuf te graven en er is voor gekozen om de 
sleuf in vijf delen en op drie niveaus af te graven. In figuur 3.3 is een overzichtstekening 
van de gegraven sleuf gegeven.3

de sleuf was 17,5 m lang en 2,5 m breed en bereikte een maximale diepte van 2,4 m 
onder het maaiveld; hij is uitgegraven in het veen met aan de bovenkant een ophoging-
slaag van zand (zie de beschrijving van het profiel). 

3  De aanmeetgegevens van de sleuf zijn als volgt: het nulpunt ligt op 27 meter vanaf de lijn getrokken op 0,5 m uit de oostgevel 
van het pand Dorpsstraat 74, bekeken van de zuidoost-hoek achtergevel. Dit nulpunt is aangegeven op de kadastrale kaart in 
figuur 2. De centrumcoördinaten van de sleuf zijn: 100693 / 456776.

Figuur 3.3 Overzichtstekening sleuf.
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er was veel overlast van grondwater, daarom 
moest er continu bemaald worden. een overzicht 
van de werkzaamheden in de sleuf is gegeven in 
de foto in figuur 3.4. 

Direct bij de aanleg van de sleuf kwam ach-
tereenvolgens tevoorschijn: een restant van een 
waterkelder (spoornr. s-2), waarschijnlijk 17/18de-
eeuws, maar met een vulling van 19de-eeuws aar-
dewerk, en de restanten van een waterput (spoornr. 
s-3) en oude heipalen.

De sleuf is in de volgende delen uitgegraven:
1-3 m
3-6 m
6-8.5 m
8,5-11,5 m
11,5-14,5m

Telkens op drie niveaus: hoogniveau (ongeveer 
eerste meter vanaf maaiveld), dan verdiepen tot 
onderzijde profiel (ongeveer 0,5 m) veen en verder uit-
diepen tot grondwater (0,5-1,0 m). We moeten opmer-
ken dat er geen echte archeologische werkvlakken zijn aangelegd, maar dat we ons door 
tijdgebrek hebben moeten beperken tot het in drie globale vlakken uitdiepen van de sleuf, 
hetgeen gezien de lastige veenbodem nogal moeilijk was. Bij het begin van de sleuf (aan 
de zuidzijde) werd na het afgraven van het hoogste niveau de resten van een fundering 
aangetroffen van wat zeer waarschijnlijk een kelder is geweest. Deze funderingsresten 
zijn in de loop van het onderzoek uitvoerig bestudeerd en in kaart gebracht. 

3.3 Het profiel
 
De verstoringen in het veen zijn in de profieltekening (figuur 3.5) aangegeven als zand/
puin-lagen (geel) en kleilagen (groen); de veenlagen zijn blauw-gestreept.

In het profiel zijn duidelijk aangegeven: de resten van het kelderfundament, de water-
put en de oude heipalen. In het profiel zijn alle bijzonderheden en waarnemingen weer-
gegeven die in de in de veenlagen gedaan konden worden. Het profiel toont een sterke 
gelaagdheid van wel 20 dunne laagjes, voor het merendeel in diverse soorten veen, met 
daartussen een aantal dunne kleilaagjes of laagjes kleiig veen.

3.4 Boringen uitgevoerd in de proefsleuf
 
In bijlage 3 is een overzicht gegeven van een vijftal boringen die zijn uitgevoerd nadat de 
sleuf was uitgegraven. Deze boringen dienden ertoe de verschijningsvorm van het veen 
op grotere diepte te bepalen. De details zijn in deze tabel te vinden. De boringen hebben 
de aanwezigheid van het natuurlijke veen in de diepere ondergrond aangetoond. Het veen 
heeft daar hetzelfde voorkomen als in het profiel van de proefsleuf.

Figuur 3.4 Foto van de proefsleuf.
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4 Sporen en structuren
 
4.1 Resten kelderfundering

 
Bij het aanleggen van de proefsleuf kwamen aan de zuidkant van de sleuf al snel de res-
ten tevoorschijn van een kelder. we troffen er de onderste delen van de muuropbouw en 
de vloer, die gefundeerd waren op rondhout. deze aangetroffen resten van de kelderfun-
dering zijn uitvoerig onderzocht en de details hiervan zijn weergegeven in de opgravings-
tekeningen in de figuren 4.1 en 4.2.
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Het eerste vlak dat is weergegeven in figuur 4.1. ligt op ongeveer -2,7 m onder NAP. 
Aan de westzijde waren er nog vier lagen baksteen en aan de oostzijde nog drie, zoals 
goed kan worden waargenomen op de foto in figuur 4.3.

De stenen waren in staand verband gemetseld4; de aanlegbreedte bedroeg 1 m. Beide 
muren waren gefundeerd op twee lagen rondhout die haaks op elkaar stonden - een zo-
genaamde slietenfundering. Dit blijkt duidelijk uit figuur 4.2 en uit de foto in figuur 4.3, die 
het tweede vlak weergeven.

De onderste laag bestond uit zwaar rondhout (diameter tot 20 cm) in de lengterichting 
van de muur. Dwars hierop lagen aaneengesloten dunnere stammetjes, die de muur droe-
gen. Binnen de muurrestanten bevond zich nog een derde laag (diameter ongeveer 10 
cm), die de fundering van de plavuizenvloer vormde.

Het is van belang om een goede datering van deze kelder-fundamenten te krijgen. 
De volgende vondstnummers zijn relevant voor deze datering: vnr. 68, 63, 62, 59, 57 en 
spoornummers: s-1, s-8, s-12, s-11, s-7. Al deze spoor- en vondstnummers hebben een 
datering in de 14de-15de eeuw; deze komt overeen met de algemene datering op basis van 
alle aardewerkvondsten.

een datering van de tweede laag (vlak 2) is gebaseerd op de vondstnummers 70, 69, 
71, s-10, s-11, die te maken hebben met het vrijleggen van het rondhout en het uitdiepen 
van het vlak onder de fundering. De datering loopt van 12de tot de 15de eeuw. De vroege 
datering is gebaseerd op een fragment van een Pingsdorf randscherf en van een Andenne 
scherf. er komt relatief veel steengoed aardewerk voor met een datering in de 14de en 15de 
eeuw.

Van al het rondhout zijn monsters genomen; een lijst is weergegeven in bijlage 6. Tot 
nu toe ontbrak het aan de mogelijkheden om iets met deze monsters te doen; ze zijn 
opgeslagen in de werkruimte aan de Geregracht. Van de aangetroffen bakstenen zijn de 
maten opgenomen (zie bijlage 4). De afmetingen variëren van 19-23,5 bij 9,5-11,5 bij 4,1-
7 cm. Het baksteenformaat wijst op een datering van rond 1400.

We kunnen dus vaststellen dat het hier gaat om de restanten van een kelderfundering 
van een boerderij, die hier gestaan moet hebben aan het einde van de 14de of vroege 15de 
eeuw.

4  Berends 1989, 1-19
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 Figuur 4.2 Kelderfundament vlak 2, schaal 1:20.

 Figuur 4.3 Foto van de fundering kelder vlak 2.
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4.2 De resten van een waterput (S-3) in het westprofiel

er zijn resten aangetroffen van een waterput, bestaande uit 36 lagen baksteen met afme-
tingen ?x8,5-9x4 cm. Deze waterput was al in een vroegere fase gesloopt. er is slechts 
een vondst gedaan van een plavuis, 14,2x14,2x2-3 cm, groen glazuur, gedateerd 17de 
-19de eeuw.

4.3 Resten van een (beer)kelder (S-2)

In de oostwand van de sleuf werden op 3 m van de zuidzijde, in de wand staand, drie 
lagen baksteen aangetroffen met afmetingen 18,5x9,5x4,5 cm. Daarnaast werden nog 
de resten aangetroffen van een wandmuur van een (beer)kelder die gefundeerd was op 
houten balken. uit deze beerkelder kwam hoofdzakelijk jonger aardewerk tevoorschijn 
(zie hoofdstuk 5 voor een beschrijving van de vondsten), waaronder een bord met de 
afbeelding van het paar in de tuin met negerslaaf, een kom met vogelversiering, een com-
pleet zalfpotje, een compleet parfumflesje en twee benen tandenborstels. Er werden ook 
opvallend veel visresten gevonden. Al deze vondsten hebben een datering van 17de tot 
18de eeuw en kunnen mogelijk afkomstig zijn van één van de boerderijen afgebeeld op de 
kaart van klaas Vis uit 1767.

4.4 De heipalen

De aangetroffen heipalen waren gemaakt van jonge boomstammen, die op hun kop de 
grond in waren geslagen. Aan de bovenzijde ervan bevinden zich nog de resten van de 
wortels.

 Figuur 4.4 De oude heipalen zoals deze zijn aangetroffen in de sleuf.
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5 Het vondstmateriaal 

tijdens het uitgraven van de proefsleuf  is een groot aantal vondsten verzameld, deels als 
aanlegvondsten en deels als spoorvondsten. de vondsten omvatten aardewerk, fabsteen, 
natuursteen, bot, pijp, metaal, glas, hout, glas en leer. alle vondsten zijn ingevoerd in een 
database (Ms access). zie bijlage 2 voor een overzicht van de beschikbare gegevens.

5.1 Aardewerk

In totaal zijn er 1236 aardewerk-fragmenten verzameld. we moeten ons goed realiseren 
dat dit een vrij beperkte proefsleuf is geweest (minder dan 5% van het oppervlak) en dat 
het aangetroffen aardewerk slechts een globale steekproef is van wat er echt in de grond 
zit of gezeten heeft. een tweede beperking is de datering van het aardewerk. er is geen 
onderscheid gemaakt naar minimum aantal eenheden; er zijn scherven geteld. hierdoor 
zijn sommige aantallen oververtegenwoordigd in bepaalde dateringen. In tabel 5.1 en 
figuur 5.1 is de onderverdeling van het aardewerk naar soort weergegeven.

 
Baksel rand wand Bodem oor totaal %

Kogelpot 1 2 0 0 3 0,2 %
pingsdorf 1 1 0 0 2 0,2 %
andenne 0 2 1 0 3 0,2 %
paffrath 1 0 0 0 1 0,1 %

steengoed 49 234 53 6 342 27,7 %
roodbakkend geglazuurd 127 395 69 33 624 50,5 %

roodbakkend ongeglazuurd 17 118 16 7 158 12,8 %
Grijsbakkend 13 61 11 0 85 6,9 %

witbakkend geglazuurd 1 0 0 0 1 0,1 %
pijpaarde 1 0 0 0 1 0,1 %

Creamwear 8 0 0 0 8 0,6 %
Maastrichts 4 2 2 0 8 0,6 %

totaal 223 815 152 46 1236 100 %

Tabel 5.1  Het aardewerk onderverdeeld naar soort in aantallen scherven.

Figuur 5.1  Verdeling van het aardewerk naar soort.
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Vier soorten aardewerk komen het meeste voor, namelijk roodbakkend geglazuurd en 
ongeglazuurd aardewerk, steengoed en grijsbakkend aardewerk. Opvallend is het voorko-
men van significante hoeveelheden grijsbakkend aardewerk, dat veelal gedateerd wordt 
in de 13de of 14de eeuw. Dit wijst mogelijk op bewoning in deze tijd. De grote hoeveelheid 
steengoed wijst op een zekere welstand, omdat het hier import-aardewerk betreft uit de 
rijnstreek. Dit in tegenstelling tot het grijs- en het roodbakkende aardewerk, dat lokaal 
geproduceerd werd. Het steengoed is niet poreus en zeer geschikt als drinkgerei, terwijl 
het grijs en roodbakkend aardewerk gebruikt werd voor koken en opslag.

Bij het roodbakkend geglazuurde aardewerk zijn fragmenten gevonden van de vol-
gende types: koekenpan (7x), grape (5x), vetvanger (6x), testje (2x), kan (3x), schaal (2x), 
bord en koekenpan. Voor het ongeglazuurde roodbakkend aardewerk: vuurklok (2x), dek-
sel (3x), een vuurtestje en een kruik. Het steengoed is vooral afkomstig uit siegburg en 
bestaat bijna volledig uit scherven van kruiken. Het grijsbakkend aardewerk bestaat voor 
een groot deel uit fragmenten van een vuurklok en een spinsteentje. Het aardewerk is zo 
goed mogelijk gedateerd; de resultaten zijn weergegeven in Tabel 5.2.

Datering rand Wand Bodem Oor Totaal %
 Indet. 136 565 83 31 815 65,9 %

1100-1200 1 1 0 0 2 0,2 %
1100-1300 1 2 0 0 3 0,2 %
1100-1400 0 0 4 0 4 0,3 %
1200-1300 0 1 0 0 1 0,1 %
1200-1400 0 9 2 0 11 0,9 %
1300-1400 13 26 4 1 44 3,6 %
1350-1400 0 1 0 0 1 0,1 %
1300-1500 21 87 18 2 128 10,4 %
1300-1600 5 2 4 0 11 0,9 %
1300-1400 0 0 1 0 1 0,1 %
1374-1425 2 11 3 1 17 1,4 %
1375-1425 0 1 1 0 2 0,2 %

1400 2 0 0 0 2 0,2 %
1400-1500 32 101 27 11 171 13,8 %
1400-1600 8 8 4 0 20 1,6 %
1475-1525 0 0 1 0 1 0,1 %
1600-1700 1 0 0 0 1 0,1 %
1600-1800 0 0 0 0 0 0,0 %
1600-1900 0 0 0 0 0 0,0 %
1650-1900 1 0 0 0 1 0,1 %

Totaal 223 815 152 46 1236 100 %

Tabel 5.2  Datering van het aardewerk.

In totaal zijn 421 aardewerk-fragmenten gedateerd, op een totaal van 1236 fragmen-
ten. In figuur 5.2 zijn deze gegevens nog eens weergegeven.

Op basis van het gedateerde aardewerk is een datering van de bewoning rond 1400 
het meest waarschijnlijk. er komt een beperkt aantal scherven van oudere datum voor, 
maar ook opvallend weinig materiaal dat jonger is. Wanneer alleen de randen meegeno-
men worden in de datering, met de gedachte dat randfragmenten beter te dateren zijn, 
dan wordt dit beeld bevestigd, zoals dat blijkt uit figuur 5.2.



25

hazerswoude-dorp - dorpsstraat 67

  Figuur 5.2 Datering gevonden aardewerk.

  Figuur 5.3. Datering aardewerk per vlak. 

we hebben onderzocht of er een fasering bestond in de datering van het aardewerk 
dat aangetroffen is in de drie vlakken en in de vijf gedeelten waarin de sleuf was gegra-
ven. De resultaten voor de verdeling over de drie vlakken zijn weergeven in figuur 5.3.

De resultaten laten zien dat er geen significant verschil is in datering van het aarde-
werk aangetroffen in de drie vlakken. In vlak 1, het hoogste niveau, is geen aardewerk 
aangetroffen uit de 12de en 13de eeuw. we moeten ons realiseren dat het hier gaat om in 
totaal een beperkt aantal scherven (5). ook het ontbreken van aardewerk-fragmenten uit 
de 14de en 15de eeuw in vlak 2 valt op. het aardewerk dat gevonden is in de verschillende 
delen van de sleuf vertoont geen significant verschil in datering. Er is weinig aardewerk uit 
de 18de-19de eeuw aangetroffen. dit kan worden verklaard doordat bij de latere bebouwing 
van het perceel met onder meer de supermarkt deze meer recente woonlagen zijn afge-
graven.

5.1.2 Bijzondere aardewerkvondsten
In deze sectie wordt aandacht geschonken aan bijzondere aardewerkvondsten. er zijn 
delen gevonden van een vuurstolp van grijsbakkend aardewerk. helaas ontbraken er te 
veel fragmenten om een restauratie mogelijk te maken.

AWN afdeling Rijnstreek  
Renus-reeks 3: Archeologisch onderzoek in Hazerswoude-Dorp in 2002 
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er is een complete steengoed kruik, een zogenaamde Jacoba-kan, gevonden, die 
afgebeeld is in figuur 5.4, en gedateerd als laat 14de - vroeg 15de eeuw.

Figuur 5.4 Jacoba-kan.

Op onderstaande foto’s is een aantal aardewerk-fragmenten afgebeeld die zouden 
kunnen wijzen op bewoning in de twaalfde eeuw, maar die niet representatief zijn voor het 
aangetroffen aardewerk.

Figuur 5.5 Paffrath aardewerk.     Figuur 5.6 Pingsdorf aardewerk.

 

Figuur 5.7 Pingsdorf aardewerk.  Figuur 5.8 Kogelpot aardewerk.
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Ook bijzonder is een klein fragment van een pijpaarden beeldje, weergegeven in figuur 
5.9.

Figuur 5.9 Fragment van een pijpaarden beeldje.

Bijzondere aardewerk-fragmenten zijn afgebeeld in de figuren 5.10 t/m 5.15. Van de 
aangetroffen driehoekige aardewerk kandelaar met uitgesneden motieven is nog geen 
parallel gevonden.

Figuur 1.10. Aardewerk kandelaar.        Figuur 5.11 Spinsteentje van    
            zwartbakkend aardewerk.

Figuur 5.12 Deksel van roodbakkend aardewerk        Figuur 5.13 Compleet zalfpotje uit de XVII
met bruin glazuur, gevonden in de bovenste laag      eeuw, aangetroffen in de bovenste laag
van de sleuf. Datering: 15de-16de eeuw.         van de sleuf.



28

renus reeks 3

5.2 Metaal

er zijn in totaal 33 fragmenten metaal gevonden. De metaalvondsten bestaat voor het 
merendeel uit ijzeren spijkers of nagels (29 stuks). Hieronder is een tweetal vondstcom-
plexen weergegeven.

Figuur 5.16 Voorbeelden van het aangetroffen metaal.

Opmerkelijk is dat de meeste metaalvondsten afkomstig zijn uit de diepere lagen van 
de sleuf, zoals de hieronder afgebeelde musketkogel.

Figuur 5.17 Een metalen    Figuur 5.18 Een onbekend voorwerp. 
musketkogel.

Figuur 5.14 Fragment van Delftsblauw? 
bord met een tafereel van een echtpaar 
in een tuindecoratie.

Figuur 5.15 Kom met vogel-versiering; 
creamware; datering 18de-19de de eeuw.
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5.3 Natuursteen

er zijn elf fragmenten natuursteen aangetroffen, meest kiezels. Van belang is een slijp-
steen, afgebeeld hieronder.

Figuur 5.19 Slijpsteen van schist.

Verder is er nog een stuk kalksteen gevonden van 12,5x5,5x5 cm, afkomstig uit de 
diepere laag van de sleuf. 

5.4 Slak

er zijn in totaal 35 fragmenten van slakken aangetroffen, wederom uit de onderste lagen 
van de sleuf. er is geen onderscheid gemaakt in het soort slak; hiervoor ontbreekt de ken-
nis in onze afdeling. het wordt hier gerapporteerd om eventueel bij een latere gelegenheid 
opnieuw te kunnen bekijken. Enkele voorbeelden van deze slakken zijn gegeven in figuur 
5.20.

Figuur 5.20 Voorbeelden van slak-vondsten.

5.5 Hout

er zijn 23 houtfragmenten verzameld waarvan 9 bewerkt en 14 onbewerkt. de houtvonds-
ten zijn bijna allemaal losse vondsten, voornamelijk uit de onderste laag. Van belang zijn 
de resten van een houten kommetje en duigen afkomstig van een waterput. Beide zijn 
afgebeeld in de figuren hieronder. 
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Figuur 5.21 Deel van een houten kommetje.     Figuur 5.22 Resten van duigen.

Figuur 5.23 Dwarsdoorsnede van een houten kom (tek. C. van Veen).

Het houten kommetje is best een opmerkelijke en zeldzame vondst en is wederom 
afkomstig uit de onderste laag. Dit fragment is niet geconserveerd, al zou het beter zijn als 
dit wel gebeurd was. De twee fragmenten van de duigen laten nog de richels zien waar 
de bodem gezeten heeft. Daarnaast werden er de resten van een houten goot gevonden 
die een lengte had van ongeveer 38 cm. De dwarsdoorsnede wordt weergegeven in figuur 
5.24.

Figuur 5.24 Vooraanzicht gootfragment (tek. C. van Veen).

5.6 Bot

er zijn 158 botfragmenten verzameld, die in een afzonderlijke doos zijn opgeslagen. Zie 
de dozenlijst un bijlage 5. Voorlopig wordt er geen nader onderzoek gedaan naar het ver-
zamelde bot.
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5.7 Fabsteen

er is veel baksteen aangetroffen, resten van plavuizen, mortel en dakpannen. Baksteen-
fragmenten vormen de grote meerderheid. de bakstenen afkomstig uit de fundament-res-
ten van de kelder worden afzonderlijk besproken.

5.8 Pijp

er zijn vijf steelfragmenten en twee pijpenkoppen gevonden.

5.9 Leer

er zijn verschillende fragmenten leer gevonden op diverse plaatsen in de sleuf. tabel 5.3 
geeft een overzicht van de leervondsten.

id doos putnr vlak vnr categorie soort type aantal opmerking
381 0 1 1 9 Leer reuze schoen 2 bovenkant
380 0 1 3 10 Leer schoen? 7
372 0 1 1 11 Leer bovenkant 13 1 zoolpunt

376 0 1 3 13 Leer
bovenkant 

schoen 2
379 0 1 1 14 Leer klein fragment 5

373 0 1 3 16 Leer
kleine fragmen-

ten 7
369 0 1 2 19 Leer frg schoen 5
371 0 1 3 20 Leer zool 2x 13

370 0 1 3 21 Leer schoen 9
knopjes als 

afsluiting
374 0 1 1 22 Leer kleine fragment 5
366 0 1 1 25 Leer zool 1
377 0 1 1 26 Leer Fragment 3
367 0 1 9 35 Leer schoen rest 2
368 0 1 1 41 Leer 0
378 0 1 9 44 Leer kleine fragment 4
375 0 1 2 71 Leer kleine fragment 0

Tabel 5.3  Een overzicht van de leervondsten. 

Het leer was nog niet geconserveerd. In figuur 5.25 en 5.26 worden de leerfragmenten 
in ongewassen staat getoond. Inmiddels is begonnen het leer te conserveren door het 
een week in een mengsel van polyethyleenglycol (peG) en water onder te dompelen. 
de peG heeft een moleculair gewicht van 600 en het wordt gebruikt in een 100/80 delen 
peG en water mengsel.
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5.10 Glas

er zijn in totaal zes glasfragmenten gevonden, waaronder een compleet postmiddeleeuws 
parfumflesje (hieronder afgebeeld).

Figuur 5.27 Compleet parfumflesje.

5.11 Benen voorwerpen

Figuur 5.25 Zool van een schoen met het 
bovenwerk.

Figuur 5.26 Leerfragmenten, afkomstig van 
schoendelen.

Figuur 5.28 Benen tandenborstels. Figuur 5.29 Deel van een benen kam.
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6 Textiel
door S.Y. Comis

er is een opmerkelijke vondst gedaan van een soort “wolbaal”. Bij nader onderzoek bleek 
deze bol textiel te bestaan uit de resten van een geweven kleed.de vondst is vastgelegd 
als: putnummer 1, vlak 1, volgnr. 8

ongeveer 3-6 meter vanaf het zuidelijke uiteinde van de sleuf werd op 25 juli in een 
laatmiddeleeuwse veenlaag een grote bol textiel aangetroffen. op grond van de voorlopi-
ge stratigrafie kan het textiel ruwweg in de 14e-15e eeuw gedateerd worden. de vondst is 
gedaan in ophogingslagen van veen ten westen van een 17de / 18de -eeuwse waterkelder 
met 19de-eeuwse vulling.

tijdens de opgraving werd deze textielbol, samen met grond uit de omgeving, verpakt 
in een stevige plastic zak, die vervolgens luchtdicht werd afgesloten. Volgens de opgra-
vers zou het op basis van het buitenaanzicht een net gemaakt van touw geweest kunnen 
zijn. Later dacht men aan opgerold of opgevouwen textiel. de gehele bol had een diame-
ter van circa 25 x 15 cm. de hoogte bedroeg 15 cm.

6.1 Reiniging

In augustus 2002 werd de textielvondst overgedragen met het verzoek om het te wassen 
en te beschrijven. aangezien het onduidelijk was hoe groot het textiel uiteindelijk zou zijn, 
waren uitgebreide voorbereidingen noodzakelijk. In de tussentijd werd regelmatig gecon-
troleerd of er geen schimmelvorming optrad. In het voorjaar van 2003 werd de plastic zak 
opengeknipt. het textiel bleek in redelijke conditie te zijn. 

het textiel is gereinigd door eerst langzaam leidingwater over het geheel te laten lopen. 
Vervolgens bleek het mogelijk te zijn om steeds een laag textiel te verwijderen en deze in 
een apart spoelbad verder van modder te ontdoen. Vervolgens werden alle fragmenten 
tweemaal nagespoeld met gedestilleerd water. alle fragmenten werden vlak gedroogd op 
vloeikarton. Na droging zijn de textilia opgeborgen in een kartonnen doos tussen zuurvrij 
vloeipapier.

tijdens het afpellen van de bol bleek dat het geen echte bol was en dat het evenmin 
een verfrommelde lap was die zomaar in een hoekje was gegooid. we hebben hier te 
maken met een zorgvuldig opgevouwen doek, die eerste vele malen dubbelgevouwen is. 
daarna is het gehele pakket in zijn geheel dubbelgevouwen, waardoor het een enigszins 
bolvormig uiterlijk kreeg.

6.2 Textielonderzoek

Bij het textielonderzoek stonden de volgende vragen centraal: welke grondstof is gebruikt, 
hoe is het textiel vervaardigd en is de functie te achterhalen? hiervoor is gebruik gemaakt 
van een stereomicroscoop (voor de weefselstructuur) en een doorvallend licht microscoop 
(voor de vezelanalyse).

6.3 Beschrijving van de textielvondst

het betreft hier zeven grote en bijna twintig kleine fragmenten van een grof wollen weef-
sel. De afmetingen van de kleine fragmenten variëren van 1,5 x 4,0 tot 10,0 x 12,0 cm. 
het grootste fragment meet 25,0 x 30,0 cm. telt men de oppervlaktes van alle fragmenten 
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van Hazerswoude bij elkaar op, dan heeft de doek een minimale afmeting van driekwart 
m2 gehad.

Het weefsel is gemaakt van donkerbruine, harige wol. Deze wolvezels zijn nogal bros 
van structuur en breken vaak snel af. Het weefsel is, ondanks de broze vezels, relatief 
goed bewaard gebleven. De fragmenten zijn geweven in effen- of linnenbinding; dat wil 
zeggen dat de inslagdraad steeds over en onder een kettingdraad is geleid. In afbeelding 
4.6.1. zijn de kettingdraden, die in de lengterichting van een weefsel lopen, zwart ge-
kleurd. De inslagdraden, die in de breedterichting lopen, zijn wit gelaten. 

slechts bij twee fragmenten kan men met zekerheid vaststellen wat de kettingrichting 
is, omdat deze fragmenten een eenvoudige zelfkant (=zijkant van weefsel) hebben. Men 
heeft geen bijzondere maatregelen getroffen om deze zijkanten extra te verstevigen.

Men heeft voor dit weefsel voor zowel de ketting als de inslag getwijnde draden ge-
nomen. elke getwijnde draad bestaat uit twee enkelvoudige draden. Bij dit weefsel zijn 
de enkelvoudige draden in s-richting gesponnen (getwist), dat wil zeggen dat de rich-
ting van de ineen gedraaide vezels overeenkomt met de schuine lijn in de hoofdletter s. 
Vervolgens zijn steeds twee enkelvoudige draden samengevoegd en in tegengestelde 
richting, dus in Z-richting, getwijnd.

Doordat de garens onregelmatig gesponnen en getwijnd zijn, varieert de draaddikte 
van 2 tot 4 mm. Dit houdt in dat het aantal draden per cm, dat een maat is voor de kwali-
teit van het weefsel, varieert van 2-3 per cm voor zowel de ketting- als de inslagrichting.

uit microscopisch onderzoek is gebleken dat de wolvezels gepigmenteerd waren; met 
andere woorden: het weefsel was niet geverfd. De huidige bruine kleur is de oorspronke-
lijke kleur.

Geen enkel fragment bezit een zoom of een naad. Ook zijn er geen restanten van bij-
voorbeeld linnen naaigaren aanwezig.

6.4 Textiel uit de Late Middeleeuwen

Het weefsel behoort tot het type grove weefsels vervaardigd van getwijnd garen. 
Dergelijke weefsels worden weliswaar in vele laatmiddeleeuwse stadsophogingen en 
beerkuilen aangetroffen, doch zijn niet karakteristiek voor het dagelijks textiel. In die 
eeuwen bestond het dagelijks textiel uit eenvoudige linnen en wollen weefsels, gemaakt 
van enkelvoudige draden. De beroemde wollen lakens uit die periode zijn altijd gewe-
ven in effenbinding met circa 10-18 draden per cm; veel fijner dan het grove weefsel uit 
Hazerswoude.

Dergelijke laatmiddeleeuwse grove weefsels zijn onder andere opgegraven in 
Amsterdam, Haarlem en Dordrecht. Ze vormen een klein percentage van de aangetrof-
fen textilia. Vaak worden deze weefsels ook als losse vondst aangetroffen, bijvoorbeeld 
in Beverwijk en Hoorn. In een zeldzaam geval worden ze opgegraven in een 17de-eeuwse 
context.

Het opvallende van dit soort weefsels is dat ze 
meestal relatief groot zijn, dat ze een eenvoudige 
zelfkant hebben en dat ze nooit een naad of een 
zoom hebben. Blijkbaar worden deze relatief grote 
stukken als grote doek gebruikt en nooit verknipt voor 
de vervaardiging van een kledingstuk.

Afbeelding 6.1 Linnen- of platbinding: de witte inslagdraad 
gaat steeds over en onder een zwarte kettingdraad.
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In onderstaande foto’s is een aantal voorbeelden gegeven van delen van de geweven 
stof.

Afbeelding 6.2 Textielfragmenten.
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7. Conclusies
de awN-afdeling rijnstreek heeft een onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis 
van een terrein midden in het centrum van hazerswoude-dorp, recht tegenover de kerk. 
hiervoor is een proefsleuf gegraven op het kavel dorpsstraat 67, waar een supermarkt 
gestaan heeft. de proefsleuf had een beperkte omvang omdat in het terrein al geheid 
was. 

In de sleuf werden de resten aangetroffen van een mogelijke beerput, een waterput, 
oude heipalen en de fundering van een kelder. op basis van de aardewerk-vondsten is 
de kelderfundering te dateren op eind 13de, begin 14de eeuw. In de ophogingslagen in 
het veen konden geen duidelijke opvolgende bewoningslagen worden waargenomen. 
aardewerk uit de 17de eeuw of later komt slechts sporadisch voor; zeer waarschijnlijk zijn 
deze bewoningslagen verdwenen bij latere bebouwing. Van het aangetroffen aardewerk 
is het meest markant het voorkomen van veel grijsbakkend aardewerk, karakteristiek voor 
de 13de-14de eeuw en lokaal vervaardigd. daarnaast waren er veel fragmenten van het re-
latief hoogwaardige steengoed afkomstig uit het rijnland. dit laatste duidt op een relatieve 
welstand van de toenmalige bewoners. 

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 beschik-
baar Cd-rom, die aan te vragen is bij de afdeling rijnstreek (zie bijlage 2). enkele min 
of meer complete vondsten zullen in de oudheidkamer van hazerswoude-dorp worden 
tentoongesteld.
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Bijlage 1 Administratieve gegevens
projectnaam     hazerswoude-dorp – dorpsstraat
type onderzoek    proefsleuf en boringen
datum      25 juli tot 19 augustus 2002
uitvoerder     awN – afdeling rijnstreek
opgravingscoördinator   d. van der Kooij
plaats      hazerswoude-dorp
Gemeente     rijnwoude
toponiem     dorpsstraat 67
Centrumcoördinaten    100650 / 456780
Kaartblad     31h
archis – onderzoeksmeldingsnummer -
archis – waarnemingsnummer  -
aanleiding onderzoek    Bouw appartementen na sloop supermarkt
Complextype     Bewoningssporen: funderingskelder laat  
      middeleeuwse boerderij
datering     Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd
Nap maaiveld:    1,70 – Nap
resterende waarden:    Nog delen aanwezig
aard sporen:     Fundering kelder en waterput
Materiaal verzameld:    1236 stuks aardewerk,
      33 metaal fragmenten
      11 stuks natuursteen
      35 slakken
      23 hout fragmenten
      textiel fragment
      78 leer fragmenten
      6 stuks glas
      2 fragmenten benen voorwerp
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Bijlage 2 Inhoud van de CD-rom
een CD-rom met digitale opgravingsgegevens is verkrijgbaar bij de AWn, afdeling 

rijnstreek.

Op deze CD-rom staan de volgende bestanden:

1. Database in Acces met 5 tabellen, te weten: 

Hazerswoude-Dorpsstraat 67, de complete vondsten-database
Hazerswoude vlak 1, vondsten verzameld in vlak 1
Hazerswoude vlak 2, vondsten verzameld in vlak 2
Hazerswoude vlak 3, vondsten verzameld in vlak 3
Houtlijsten Hazerswoude, met alle genomen houtmonsters
Vondstenlijst, de lijst met vondstnummers

De vondsten uit de vlakken hebben alleen betrekking op de vondsten die uit die lagen 
kwamen, maar niet vermeld zijn onder een spoornummer.

2. rapport Hazerswoude, dit rapport in PDF-formaat
3. Alle digitale foto’s in JPG-format.
4. Mapinfo-bestand met de gedigitaliseerde vlak- en profieltekening van sleuf.
5. een excel-bestand met daarin de berekeningen van de vondsten en de daterin-

gen, inclusief de figuren.
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Bijlage 3 Boorstaten

Laag nr. diepte Beschrijving bijzonderheden
Boring 1 profiel 5 m type boor Guts 6/8/2002

1 0-30 cm donker bruin rul veen
2 30-37 cm l. bruin fijn veen
3 37-48 d. bruin veen

48 einde boring boor stuit

Boring 2 profiel 5.20 m 6/8/2002
1 0-41 cm Bruin rul veen  
2 41-70 l. bruin fijn veen
3 70-81 sterk organisch veen Fijne fractie
4 81-155 Br. Veen met kleine houtresten

Boring 3 profiel 8.0 m 6/8/2002
1 0-23 sterk organisch zegeveen?
2 23-57 cm Bruin rul veen
3 57-69 l. br. fijn org. Veen

4 69-115
Br. Rood veen met fijne houtres-

ten
5 115-186 Idem met veel rietwortels
6 186-250 Fijn, sterk humus veen Veel plantenresten

250 einde boring
Boring 4 profiel 11.0 m 6/8/2002

1 0-40 Los humeus veen

2 40-78
Fijn org. Veen met kleine planten-

resten
3 7-96 l. bruin veen sterk org.
4 96-150 Bruin, rood veen Met houtresten

150 Boor stuit hout?
Boring 5 profiel 12.5 m 6/8/2002

1 0-53 cm Bruin gelijkmatig veen

2 53-65 cm
l. bruin, geel veen zeer veel fijne 

plantenresten
3 65-135 cm rood bruin veen met houtresten
4 135-175 cm Zeer fijn org. Veen

5 175-215
rood bruin veen middel grote 

houtresten

6 215- 240 cm
Grijs veen met gele lagen plan-

tenresten op ca 2 cm afstand seizoenlagen?
240 cm einde boring
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Bijlage 4 Afmetingen van de bakstenen
Afmetingen van de bakstenen uit het kelderfundament

Vondstnummer Type Datering Lengte cm Breedte cm Dikte cm kleur
66 mop 1350-1550 23,5 11 5,5 Bruin geel
67 “Leidse steen”? 1460-1500 19 9,5 4,1-4,5 Bruin rose
74 mop 1350-1550 23,5 11,5 5,5
75 mop 1350-1550 23,5 10,5-11,5 5,5 Bruin geel
76 mop 1350-1550 23,5 10,5-11,5 5,5 Bruin grijs
76 mop 1350-1550 22,5 10,5-11,5 4,5-5 Bruin geel
70 kloostermop Ca. 1300 22 14,5 7 Oranje bruin
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Bijlage 5 Dozenlijst
    Dozenlijst

awN afdeling rijnstreek  opgravingsgegevens:
Geregracht 50
2311 pB Leiden   plaats: hazerswoude-dorp Krt.bl 31C

     datum.  Juli 2002 obj.nr. __________________
    
     Bijzonderheden opgraving dorpsstraat 2002

doos Mag.nr. Bijz. Volg nrs. Inhoud Voorl.depot opmerkingen

1 1-13 deel aw Geregracht

2 13 deel- 20 aw Geregracht

3 21-79 aw Geregracht

4 1-79 Bot Geregracht

5 1-79 aw,Glas,metaal,pijp,leer, hout Geregracht specials

6 1-79 Baksteen Geregracht baksteen

7 1-79 Baksteen Geregracht Baksteen
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Bijlage 6 Lijst met genomen houtmonsters.
ID vn

r

sn
r

ho
ut

nr

af
m

et
in

ge
n

di
am

et
er

be
w

er
ki

ng

de
te

rm
in

at
ie

bi
jz

on
de

r-
he

de
n

1 65 s-1 1 118 7 afm minimaal

2 65 s-1 2 173 11 schuin afgekapt 15 cm

3 65 s-1 3 197 9 schuin afgekapt 11 cm

4 65 s-1 4 215 9 tweezijdig gekapt 8/30

5 65 s-1 5 184 10 schuin afgekapt 14

6 65 s-1 6 216 8 tweezijdig gekapt 7/7

7 65 s-1 7 205 10 schuin gekapt 16

8 65 s-1 8 185 9 recht afgekapt

9 65 s-1 9 182 9 tweezijdig gekapt 10/9

10 65 s-1 10 179 8 tweezijdig schuin gekapt 8/14

11 65 s-1 11 172 11 driezijdig schuin gekapt 9/9/9

12 65 s-1 12 158 12 tweezijdig gekapt 13/13

13 65 s-1 13 166 11 tweezijdig gekapt 10/7

14 65 s-1 14 159 11 tweezijdig gekapt 9/8

15 65 s-1 15 180 11 tweezijdig gekapt 13/11

16 65 s-1 16 176 9 schuin gekapt 11

17 65 s-1 17 173 11 driezijdig gekapt 11/8/8 kop n einde zeer dik 14 cm

18 65 s-1 18 178 10 eenzijdig gekapt 14

19 72 s-10 1 150 10 schuine kant 17 bovenlaag totaal n-Z

20 72 s-10 2 161 11 schuine kant 11

21 72 s-10 3 147 8 beschadigd

22 72 s-10 4 149 9 tweezijdig

23 72 s-10 5 54 7 incompleet

24 72 s-10 6 58 8 incompleet met grote knoest

25 72 s-11 7 60 6 incompleet krom

26 72 s-11 8 128 9

27 72 s-11 9 130 8

28 73 s-10 1 150 14 onderlaag O-W

29 73 s-10 2 153 9 loopt door in profiel

30 73 s-10 3 135 11 minimale lengte

31 73 s-10 4 135 13

32 73 s-10 5 127 16

33 73 s-10 6 165 15

34 73 s-10 7 190 19 schuin afgekapt 16

35 73 s-10 8 175 17 tweezijdig gekapt 6/6

36 73 s-10 9 180 8 recht einde

37 73 s-10 10 196 20 recht einde loopt door in beide profielen
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Bijlage 7 Lijst met vondstnummers

Id put vlak vnr spnr Profiel vondstomstandigheden inhoud datum
1 1 1 1 proefsleuf zuideinde 1-3 m hoog aw Fabst 25/7/02

2 1 1 1
niveau aanleg vondsten boven rond 
ten w.hout laag 25/7/02

3 1 1 2 s 1 idem tussen rondhout s 1 aw 25/7/02
4 1 1 3 3-6 meter vanaf zuideinde sleuf aw metaal turf 25/7/02
5 1 1 3 ten w van muurkelder s 2 in veen 25/7/02

6 1 1 4 s 2 3-6 m vanaf zuideinde
aw bot fabst pijp 
glas been 25/7/02

7 1 1 4 inhoud beerkelder s 2 25/7/02

8 1 2 5 3-6 m vanaf zuideinde verdiepen tot
aw bot fabst slak 
bew hout 25/7/02

9 1 1 5 onderzijde profiel veenlagen 25/7/02
10 1 1 6 s 3 inhoud waterput S 3 in W. profiel fabst 25/7/02

11 1 1 7 s 2 Inhoud kelder s 2 en belendend
aw bot fabst pijp 
glas been 25/7/02

12 1 1 7 op kant gezette stort 25/7/02
13 1 1 8 3-6 m vanaf zuideinde ten w. van wolbaal bew hout 25/7/02
14 1 1 8 buitenmuur kelder s 2 in veen 25/7/02
15 1 2 9 3-6 m vanaf zuideinde verdiepen leer 25/7/02
16 1 2 9 sleuf boven veenpakket 25/7/02

17 1 3 10 3-6 m vanaf zuideinde verdiepen sleuf
aw bot fabst metaal 
pijp 25/7/02

18 1 3 10
tot onderzijde profiel veenlagen 
stort leer glas hout 25/7/02

19 1 1 11 6-8.50 m vanaf zuideinde verdiepen aw bot natst fabst ht 25/7/02
20 1 1 11 tot onderzijde profiel veenlagen been 25/7/02
21 1 2 12 6-8.50 m vanaf zuideinde verdiepen 25/7/02
22 1 2 12 bovenzijde veenpakket 1.0 ./. MV M vis? 25/7/02
23 1 3 13 6-8.50 vanaf zuideinde verdiepen tot aw bot fabst ht leer 25/7/02

24 1 3 13
onderzijde profiel veenlagen uit 
stort 25/7/02

25 1 1 14 8.50-11.50 m vanaf zuideinde aw bot leer bew hout 25/7/02
26 1 1 14 verdiepen tot 1.00 ./. MV 25/7/02

27 1 2 15
8.50-11.50m vanaf zuideinde verdie-
pen aw bot fabst natst 25/7/02

28 1 2 15 tot onderzijde profiel veenlagen vanaf 25/7/02
29 1 3 15 1.00 ./. MV 25/7/02

30 1 3 16
8.50-11.50m vanaf zuideinde verdie-
pen

aw bot fabst natst 
ht 25/7/02

31 1 1 16
tot onderzijde profiel veenlagen 
stort leer 25/7/02

32 1 1 17 8.50-13.50m houten goot z-N bew hout 25/7/02
33 1 1 17 richting midden put ca 1.00 m ./. MV 25/7/02
34 1 1 18 11.50-14.50 sleuf verdiepen tot aw bot fabst 25/7/02
35 1 1 18 1.00 m ./. MV 25/7/02

36 1 2 19 11.50-14.50m sleuf verdiepen tot
aw bot natst fabst 
leer 25/7/02
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ID put vlak vnr spnr Profiel vondstomstandigheden inhoud datum
37 0 2 19 1.50m ./. MV 25/7/02
38 1 3 20 11.50-14.50m sleuf verdiepen tot Aw bot fabst slak Ht 25/7/02
39 1 3 20 onderzijde profiel onderste laag leer 25/7/02

40 1 4 21 11.50-14.50m sleuf verdiepen tot
Aw bot fabst slak 
leer 25/7/02

41 1 4 21 onderzijde profiel veenlaag STORT metaal glas 25/7/02
42 1 1 22 14.50- m sleuf verdiepen uit Aw bot fabst leer 25/7/02
43 1 1 22 veenlagen sTOrT 25/7/02
44 1 1 23 1-3m hoog niveau, rondhout laag Hk 25/7/02
45 1 1 23 uitprepareren 25/7/02

46 1 1 24 1-3m hoog niv, rondhoutlaag
Aw bot fabst bew 
hout 26/7/02

47 1 1 24 diepere Z-O hoek uitprepareren metaal 26/7/02

48 1 0 25 stort algemeen
Aw bot natst fabst 
metaal 26/7/02

49 1 0 25 slak leer 26/7/02
50 1 3 26 n zijde sleuf vlak diepste in veen leer 26/7/02
51 1 9 27 W profiel ingemeten vondst Aw 1x 26/7/02
52 1 9 28 W profiel ingemeten vondst Aw 27/702
53 1 9 29 W profiel ingemeten vondst metaal 2x 27/702
54 1 9 30 W profiel ingemeten vondst leer 27/702
55 1 9 31 W profiel ingemeten vondst sintels 27/702
56 1 9 32 W profiel ingemeten vondst Aw 2x 27/702
57 1 9 33 W profiel ingemeten vondst Aw 1x 27/702
58 1 9 34 W profiel ingemeten vondst AW 1x 27/702
59 1 9 35 W profiel ingemeten vondst Aw 1x leer 27/702
60 1 9 36 W profiel ingemeten vondst Aw 27/702
61 1 1 37 uit vlak/O prof laag boven zeggeveen Aw bew hout 27/702
62 1 3 37 ter hoogte van 9.00m HFDML 27/702
63 1 3 38 sleuf diep deel vondsten onderste Aw 2x metaal 1x 27/702
64 1 3 38 niveau 27/702
65 1 1 39 1.30m hoog niveau uitprepareren Aw natst 30/7/02
66 1 1 39 ten n muur s 8 30/7/02
67 1 9 40 W profiel schaven profiel 11.00-14.00m Aw 4x 30/7/02
68 1 9 41 W profiel ingemeten vondst leer 31/7/02
69 1 9 42 W profiel ingemeten vondst uit kuil metaal 1x 31/7/02

70 1 9 43 s-4 W profiel
ingemeten vondst M vis/schelp onder 
s-4 M vis 31/7/02

71 1 9 44 s-4 W profiel ingemeten vondst onder laag s-4 Fabst natst leer 31/7/02
72 1 9 45 W profiel ingemeten vondst fabst 31/7/02
73 1 9 46 W profiel ingemeten vondst Aw 31/7/02

74 1 9 47 W profiel
ingemeten vondst uit mestachtige 
laag M zaden 31/7/02

75 1 9 48 W profiel ingemeten vondst metaal 1x 31/7/02
76 1 9 49 W profiel ingemeten vondst AW 1X 31/7/02
77 1 9 50 W profiel ingemeten vondst Aw Fabst 31/7/02
78 1 9 51 W profiel ingemeten vondst Aw Fabst 31/7/02
79 1 9 52 W profiel ingemeten vondst Aw bot 31/7/02
80 1 9 53 W profiel ingemeten vondst M zaden 31/7/02
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Id put vlak vnr spnr Profiel vondstomstandigheden inhoud datum
81 1 9 54 W profiel ingemeten vondst aw 31/7/02
82 1 9 55 W profiel ingemeten vondst Fabst 31/7/02

83 1 9 56 W profiel
ingemeten vondst, 8.50-5.50m vrij-
graven aw bot 31/7/02

84 1 9 56 W profiel liggend rondhout 31/7/02
85 1 1 57 s-12 1-3 m, hoog niv uitprepareren aw natst 31/7/02
86 1 1 57 muur s-12 tegen o prof aan 31/7/02
87 1 9 58 O profiel schaven onder kelder s-2 veenlagen aw bot 2/8/02
88 1 1 59 ten N. muur s-8 hout s-9 uitprepar aw 7/8/02
89 1 1 59 1-3m hoog niveau 7/8/02
90 1 0 60 vondsten metaal detector metaal 2x 8/8/02
91 1 0 60 rob de Graaf 8/8/02
92 1 1 61 s-1 ingemeten vondstop s-1 aw 1x 8/8/02
93 1 1 62 s-5 ontmantelen resten tonput s-5 aw bot hout 9/8/02
94 1 1 63 s-7 ontmantelen van constructie rondhout aw bot pijpaarde 12/8/02
95 1 1 63 plankje, baksteen, s-7 boven op s-1 12/8/02
96 1 1 64 s-1 M fijne takjeslaag direct op rondhout M takjes 12/8/02
97 1 1 64 van s-1 12/8/02
98 1 1 65 s-1 M ht-det h1-h18 M ht det 13/8/02
99 1 1 66 s-8 steenmaat o-w muur s-8 fabst 1x 13/8/02

100 1 1 67 s-2 steenmaat s-2 (beer)kelder fabst 1x 13/8/02

101 1 1 68 s-1 na verwijderen rondhout s-1 in
aw12/8/05bot fabst 
slak 13/8/02

102 1 1 68 onderliggende kleilaag 13/8/02

103 1 2 69
s-10/ 
s-11

vrij leggen houten (rond) muurfunde-
ring aw bot fabst natst ht 14/8/02

104 1 2 69 s-10 en s-11 en verder verdiepen tot metaal 14/8/02
105 1 2 69 0.75 m onder rondhout 14/8/02
106 1 2 70 steenmaat op ca 20 cm onder s-11 fabst 1x 14/8/02

107 1 2 71 uitprepareren hout van s10 en s-11
aw bot fabst slak 
leer 14/8/02

108 1 2 72 s10/s-11 M ht det h1-h9 ht det 16/8/02
109 1 2 73 s-10 M ht det h1-h10 16/8/02
110 1 1 74 s-8 steenmaat dicht bij hoek s-8 fabst 1x 16/8/02
111 1 1 75 steenmaat stenen op kant voor s-8 fabst 1x 16/8/02
112 1 1 76 s-6 steenmaat s-6 16/8/02
113 1 2 77 s-11 onder vnr 72-h7 bij ontmantelen hout aw bot 16/8/02
114 1 3 78 schaven W profiel bovem kleilage aw fabst natst 19/8/02
115 1 3 79 schaven W profiel onder kleilagen aw slak 19/8/02
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Bijlage 8 Database vondsten
Dit is slechts een voorbeeld van het formaat van de database. Men raadplege de CD-

rom voor de complete database.

Id do
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vl
ak

vn
r
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te

go
rie
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or

t
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nt
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r w b 0 ge
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17 0 0 0 0 monster slak 1 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 fabst baksteen 1 0 0 0 0 0 af hard baksel
16 0 0 0 0 nat mat bot 2 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 aw maastr 0 0 0 1 0 0 XIX standring
216 0 1 1 1 aw rood glaz 0 0 0 2 0 0 2 pootjes

2 0 1 1 1 fabst plavuis 2 0 0 0 0 0
23x?x2,5 en 
16x16,3x3,5

217 0 1 1 1 aw rood onglaz 0 0 1 0 0 0

212 0 1 1 1 aw steengoed siegburg 0 1 0 3 0 0 XIV-XV
bijna gaaf 

exemplaar
213 0 1 1 1 aw steengoed langewehe 0 0 1 0 0 0
214 0 1 1 1 aw rood glaz 0 1 0 0 0 0 rf vergiet

215 0 1 1 1 aw rood glaz 0 2 0 0 0 0
2 grapen 1x 

slibverzsiering

3 0 1 1 2 aw steengoed siegburg 0 2 19 2 0 0 s-1 XIV-XV
2 jacobakannen 

bijna volledig
218 0 1 1 3 aw steengoed siegburg 0 1 7 3 0 0 XIV-XV 1 mae

219 0 1 1 3 aw steengoed siegburg 0 3 11 0 0 0
zoutglazuur 2 

oorfr

4 0 1 1 3 metaal ijzer ring 1 0 0 0 0 0
ring diam 3,5 

d=1 cm
5 0 1 1 3 monster turf 1 0 0 0 0 0 10x5 cm
9 0 1 1 4 fabst muurpleister 1 0 0 0 0 0 s 2 af 6x4,5x1,5

13 0 1 1 4 nat mat schelp oester 1 0 0 0 0 0 s 2
12 0 1 1 4 nat mat bot been 1 0 0 0 0 0 s 2 vis

10 0 1 1 4 glas fles 2 0 0 0 0 0 s 2
vierkante fles, 

helder glas
8 0 1 1 4 fabst mortel 1 0 0 0 0 0 s 2 klein fragm
7 0 1 1 4 pijp steel 5 0 0 0 0 0 s 2 dun
6 0 1 1 4 aw maastr wit 0 3 1 1 0 0 s 2 uit exempl: r,w,b,

11 0 1 1 4 glas drink 1 0 0 0 0 0 s 2 r fragment
14 0 1 2 5 aw paffrath 0 1 0 0 0 0 XII uit tekenen

221 0 1 2 5 aw rood onglaz 0 0 0 4 0 0 XV
220 0 1 2 5 aw rood glaz 0 0 0 2 1 0 XV
222 0 1 2 5 aw grijs/zwart 0 0 0 4 0 0 XII-XIV 2 frg 1mae
223 0 1 2 5 aw steengoed siegburg 0 0 0 4 1 0
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