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Voorwoord
De archeologische rijkdom van Zanderij Westerbaan blijft iedere keer weer verrassen. Dacht 
men aanvankelijk dat na de grootschalige afzandingen in het einde van de 19e en het begin 
van de 20e eeuw de meeste bewoningsresten uit het verleden wel waren uitgewist, inmiddels 
weten de archeologen wel beter. Onder de afgegraven Jonge Duinen ligt nog het voormalige 
Oude Duinlandschap, dat vol zit met bewoningssporen uit de Romeinse tijd en de Vroege 
Middeleeuwen.

Nadat enige van onze leden begin 2003 hadden gewezen op de aanwezigheid van bewo-
ningssporen in nieuw aangelegde bouwputten in het zuidelijk deel van de Zanderij – waarbij we 
in het bijzonder dhr. Larry Zoetemelk uit Wassenaar moeten vermelden – , verzocht de afdeling 
archeologie van de provincie Zuid-Holland de AWN Rijnstreek om nog zoveel mogelijk vast te 
leggen door middel van en een noodopgraving. Ondanks de wateroverlast is het toch nog gelukt 
om op vier dagen aan het einde van maart een belangwekkend stukje bodemarchief te docu-
menteren.

Het veldteam bestond, in wisselende omvang en samenstelling, uit:
Frits Kleinhuis (technische leiding en contactpersoon provincie Zuid-Holland)
Bob van den Berg
Rob de Graaf (metaaldetectie)
Pierre van Grinsven
Leo den Hollander
Titia Kiers
Dick van der Kooij (veldwerkcoördinator)
Dik Parlevliet
Hans Postma
Wouter Schuurman (metaaldetectie)
Suus Sprey (veldwerkcoördinator)
Arnold Verkuylen
Larry Zoetemelk  

Onze dank gaat uit naar projectontwikkelaar Campri Vastgoed B.V. en aannemer Novito, die het 
mede mogelijk maakte tijdens de aanleg van woningbouwfase 6 in de bouwputten het archeolo-
gisch onderzoek te verrichten, zonder daarvan vertraging te ondervinden.

De landmeetkundige afdeling van de gemeente Katwijk was zo vriendelijk om een aantal 
meetpunten in te meten in het landelijke coördinatenstelsel. Dhr. A. Star van deze gemeente 
was bereid om enige gemaakte foto’s af te staan voor het dossier.

De provincie Zuid-Holland bekostigde de conservering van de houten waterput door 
Archeoplan (Delft) en de dendrologische datering van twee houtfragmenten door RING 
(Amersfoort). 

In het uitwerkingstraject gaat onze dank uit naar Carla van Veen (AWN Rijnstreek), die enige 
houtvondsten tekende. Dik Parlevliet leverde een foto van de waterput in het Katwijks Museum, 
gemaakt door Kees van der Plas.

 Behalve de noodopgraving in 2003, is de afdeling ook actief geweest met het doen van eni-
ge waarnemingen. Zo werd in 1998 – kort na de eerste grote ROB-opgraving – op verzoek van 
de provincie Zuid-Holland de aanleg van rioleringssleuven en waterpartijen in het noordwes-
telijke deel gevolgd, waarbij door diverse leden enige vondsten een waarnemingen deden. In 
december 2003 zijn nog ook enige vondsten geraapt in het zuidwestelijk deel van de Zanderij. 
Deze twee activiteiten worden eveneens in dit rapport besproken, zodat de verslaglegging van 
alle AWN-activiteiten in de Zanderij tot en met 2003 compleet is.
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Samenvatting
Naar aanleiding van een vondstmelding door amateur-archeologen is een kort archeolo-
gisch noodonderzoek ingesteld in een drietal bouwputten in het zuidwestelijk deel van de 
voormalige Zanderij Westerbaan te Katwijk.

Dankzij de noodopgraving is duidelijk geworden dat de vroegmiddeleeuwse bewo-
ning zich ook heeft uitgestrekt tot in het zuidwestelijke deel van de Katwijkse Zanderij. 
Dateerde de opgegraven  nederzettingssporen uit de ROB-opgraving voornamelijk uit de 
periode 400-525/550, de hier besproken bewoning is te plaatsen in de hierop volgende 
periode tussen circa 575-700/725. Tussen deze twee locaties in ligt een plek waar door de 
amateur-archeologe Eerdbeek in de jaren 30 van de 20e eeuw veel aardewerk is verza-
meld uit de periode 550-800.

Na een lokale overstuiving – te dateren rond 700? – werd het gebied niet definitief ver-
laten, maar vond kennelijk al snel opnieuw bewoning plaats in het gebied. Hiervan getuigd 
niet alleen de hutkom, maar ook de aanwijzingen voor Karolingische nederzettingsporen.

De vondst van een bronzen plaatje met een proefslag van een Madelinusmunt – geas-
socieerd met het maken van vervalsingen van gouden Madelinusmunten – doet de vraag 
rijzen of zich onder de bewoners van het zuidwestelijk deel van de Zanderij ook een edel-
smid bevond. Dat zich onder het vondstmateriaal ook één tot twee mogelijke toetsstenen 
bevinden versterkt de gedachte in deze richting. Mogelijk was deze persoon woonachtig 
in één van de opgegraven gebouwen. Voor het overige wijken de vondsten en structuren 
niet af van een gemiddelde overwegend agrarische nederzetting, al lijken lange woonstal-
huizen te ontbreken. De vondst van enig produktieafval van benen kammen kan wat dit 
betreft nog behoord hebben tot een vorm van huisnijverheid. 

Wanneer hier inderdaad een edelsmid actief is geweest, dan valt het op dat dit nu niet 
direct in een voor ons gevoel ‘centrale plaats’ was die we associeren met handelsactivitei-
ten, zoals een nederzetting direct langs de oever van de Oude Rijn. Tenzij we zijn wat af-
gelegen positie willen verklaren door zijn ‘illegale’ praktijk van valsemunterij, kan dit meer 
licht werpen op de plaats van de edelsmid in de vroegmiddeleeuwse samenleving. Was 
deze nijverheid een meer wijdverbreid fenomeen dan gedacht? Is de plaats van produktie 
slechts een schakel in een groter geheel van bijvoorbeeld een domeingoed? 

Bekend is dat metaalbewerkers zowel vrij als halfvrij konden zijn, maar dat het veelal 
onvrijen betrof, die in dienst waren bij een heer. Door hun vaardigheid genoten zij echter 
wel een hoog aanzien. 

Behalve de noodopgraving, was de AWN afdeling Rijnstreek nog twee maal actief in de 
Zanderij met het doen van waarnemingen. In 1998 werd het graven van rioleringssleuven 
en waterpartijen ten behoeve van de nieuwbouw gevolgd in het noordwestelijk deel van 
de Zanderij. Vastgesteld werd dat de Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoning zich uit-
strekte tot de uiterste randen van dit gebied. Hetzelfde geldt voor de zuidwestelijke hoek, 
waar aan het einde van 2003 nog enige scherven werden verzameld bij een veldverken-
ning. 
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1 inleiding
Nadat een grootschalige opgraving door de ROB in 1996-1997 had aangetoond dat er 
in Zanderij Westerbaan wel degelijk nog archeologische nederzettingssporen aanwezig 
waren uit de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen, bleven zowel archeologen en 
amateur-archeologen gespitst op nieuwe vondsten uit dit gebied. De aanleg van bouwput-
ten voor de nieuwbouw van woningen werden dan ook regelmatig gevolgd. Zo werd in 
1998 al op verzoek van de provincie het graven van rioleringssleuven en de aanleg van 
waterpartijen in de gaten gehouden. 

Toen leden van de AWN Rijnstreek begin 2003 onmiskenbaar grondsporen in het vlak 
van een aantal bouwputten in het zuidwestelijk deel vaststelden, werd een eerste verken-
ning uitgevoerd. Deze maakte duidelijk, dat behalve grondsporen in de vorm van verkleu-
ringen ook nog een houten waterput en staanders van gebouwen goed geconserveerd 
aanwezig waren. 

In samenwerking met de provincie Zuid-Holland bleek het na overleg met de aannemer 
mogelijk om juist voor het heien uit een kortdurend archeologisch noodonderzoek uit te 
voeren in de aangelegde bouwputten. Aan het einde van 2003 zijn door een afdelingslid 
nog enige aardewerkvondsten ingezameld uit het zuidwestelijk gebied.

De vaststelling dat ook in dit deel van de Zanderij nog bewoningssporen aanwezig 
waren, voedde de gedachte dat nieuwe reguliere opgravingen prioriteit verdienden, voor-
dat het bodemarchief door nieuwbouw vernietigd zou worden. In de zomer van 2005 is 
dan ook een nieuwe opgraving in het gebied gestart door het ADC. Dat binnen de AWN 
Rijnstreek nu voorrang is gegeven aan de rapportage van de noodopgraving uit 2003 
wordt ingegeven door het feit dat de resultaten kunnen worden meegenomen bij de publi-
catie van de opgravingen van de ROB en het ADC.

Fig. 1 Ligging van de onderzoekslocatie in Nederland
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2 Onderzoeksgebied

2.1 ligging

De onderzoekslocatie Zanderij Westerbaan is gelegen in de gemeente Katwijk, die dit 
voormalige tuinbouwgebied heeft bestemd voor woningbouw (fig. 1). Het noodonderzoek 
beperkte zich tot een drietal bouwputten van huizenblokken in het zuidwestelijk deel van 
de Zanderij, circa 100 m ten westen van de Zandsloot (zie fig. 2). De centrale x/y-coördi-
naat is 88.400/467.400.

Fig. 2 Ligging van de onderzoekslocaties binnen de Zanderij van Katwijk, met de belangrijkste 
vindplaatsen, op basis van de kaart van Eerdbeek, vindplaatsen van het RMO en de kartering door 
RAAP.
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2.2 archeologische achtergrond

De eerste periode van archeologische vondstmeldingen hangt samen met de afzandingen 
die plaatsvonden tussen 1858 en 1885. Door het RMO werden toen enige waarnemingen 
gedaan en allerlei Romeinse en Frankische vondsten ingezameld.1 Pas bij de afzanding 
van het laatste, noordwestelijke deel van de Zanderij in de periode 1930-1933 worden 
opnieuw grote hoeveelheden archeologica aangetroffen, waarbij de inzet van mevrouw 
M.L.H. Eerdbeek-Claassen (1879-1952), echtgenote van de Katwijkse notaris en een 
enthousiaste amateur-archeologe, een belangrijke rol speelt. Veel vondsten werden ook 
verzameld op het reeds in de 19e eeuw afgezande stuk aan de oostzijde, met name in 
donkere plekken die bij uitvoeren van grondverbeteringswerkzaamheden mede werden 
doorspit. Dit diepspitten gebeurde tot een diepte van 60 tot 100 cm onder het maaiveld. 
Achteraf gezien moeten de donkere vlekken kleine venige depressies zijn geweest, 
waarin zich naar verhouding veel vondsten bevonden. Een opgraving is ook toen door het 
RMO overwogen, maar bleek door de hoge grondwaterstand niet mogelijk.2

Pas in de jaren ‘90 van de 20e eeuw ontstond een nieuwe belangstelling voor het 
archeologisch bodemarchief in de Zanderij door de vele meldingen van metaalvondsten 
door detectoramateurs. Nadat de Zanderij werd bestemd voor woningbouw werd dan 
ook besloten tot het instellen van een inventariserend onderzoek. Aan de hand van oude 
gegevens, veldkarteringen en boringen stelde het archeologische adviesbureau RAAP de 
ligging van een flink aantal potentiële en en een kleiner aantal waarschijnlijke vindplaat-
sen vast.3 De onderzoekers verwachtten echter dat de oorspronkelijke bewoningsniveau’s 
verloren waren gegaan door de afgravingen en het diepspitten. Vermoed werd dat nog 
slechts de onderkanten van sporen en waterputten in de ondergrond aanwezig zouden 
zijn.

In vervolg hierop zijn door de ROB in juni 1996 de door RAAP aangewezen lokaties na-
der onderzocht op de aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten door middel 
van proefsleuven. Daarbij zijn alleen in het noordelijk gedeelte van de Zanderij duidelijke 
bewoningssporen aangetroffen. De overige vindplaatsen in de Zanderij waren goeddeels 
verloren gegaan, al was dit voor enkele potentiële vindplaatsen nog niet duidelijk door het 
ontbreken van betredingstoestemming. 

Op de plaats van de Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoningssporen in het noor-
delijk deel werd een vervolgonderzoek uitgevoerd in de vorm van een opgraving, die 
duurde van september 1996 tot maart 1997. Daarbij zijn omvangrijke nederzettingssporen 
vrijgelegd uit de Romeinse tijd en de Merovingische periode.4

1  Zie Janssen 1859.
2  Hessing 1994, 424; Parlevliet 1997, 4-5.
3  Oude Rengerink 1994.   
4  Van der Velde et al. in voorbereiding.
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3 Onderzoeksmethode
Zoals hierboven gezegd, bleek het na overleg met de aannemer mogelijk om juist voor 
het heien uit een kortdurend archeologisch noodonderzoek uit te voeren in de aangelegde 
bouwputten. In drie daarvan kon archeologisch onderzoek worden verricht (zie voor de 
ligging fig. 2 en 3). 

Fig. 3 Ligging van de werkputen 1, 2 en 3 met de belangrijkste structuren en oriëntatierichtingen.
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3.1 werkput 1

In ‘werkput’ 1 bleef het onderzoek beperkt tot het opgraven van een waterput en het in-
meten van een drietal paalsporen op circa 60 tot 70 m ten zuiden van deze waterput. Het 
tussenliggende gebied kon niet worden opgegraven door wateroverlast. In totaal is men 
hier twee dagen actief geweest.

3.2 werkput 2

Bij werkput 2 was het mogelijk een vlak van 14 bij 60 m aaneengesloten machinaal op 
te schaven, vast te leggen op tekening en het merendeel van de sporen te couperen en 
eveneens te tekenen (fig. 4). Dit laatste was soms moeizaam wegens de waterspiegel, 
die vaak direct onder het vlak lag. De sporen in het vlak liepen verder in zuidelijke richting, 
maar waren niet te registreren door het hier boven het vlak liggende grondwaterniveau. 
Wel was het mogelijk om met de graafmachine in de noordoostelijke hoek van put 2 nog 
een tweede vlak aan te leggen van 6 bij 23 m. Het eerste vlak lag op een hoogte van 
+0,40 NAP, het tweede vlak op + 0,04 tot 0,22 NAP. Tevens is in dit verdiepte deel het 
oostprofiel opgetekend over een lengte van 19 m. In totaal is men hier op vijf dagen actief 
geweest.

Fig. 4. Overzicht van de werkzaamheden in put2, gezien in zuidelijke richting (foto A. Star, 
gemeente Katwijk).

3.3. werkput 3

Werkput 3 kon ook maar gedeeltelijk worden gedocumenteerd. Aan de zuidzijde konden 
enige sporen worden opgetekend en gecoupeerd, maar na een tiental meters begon hier 
een bodemzone van een oude duindel waar geen sporen meer in te zien waren. Wel zijn 
ongeveer 90 m verder naar het noorden, nabij de grens van de bouwput, nog enige spo-
ren vastgelegd. In totaal is men op twee dagen hier actief geweest.

Het vaste punt van deze put lag aan de zuidwestelijke zijde. Dit precieze coördinaten 
van dit punt zijn niet bekend, maar een min of meer juiste ligging van de put was te bepa-
len door uit te gaan van de lengte van het hier geplande huizenblok.
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4 Geologie en landschapsontwikkeling

4.1 algemene landschapsontwikkeling

De Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoning in de Katwijkse Zanderij vond plaats in 
een Oude Duinlandschap. Dit had zich in de loop van de Vroege IJzertijd gevormd over 
oudere mariene kleiafzettingen in het toen nog brede mondingsgebied van de Oude Rijn. 
De monding daarvan schoof in de loop der tijd steeds verder naar het noorden. Vanaf on-
geveer de 13e eeuw raakte het gebied van de Zanderij overstoven door Jong Duinzand. 
Deze grootschalige overstuivingen, die plaatsvonden langs de gehele Hollandse westkust, 
waren waarschijnlijk het gevolg van kusterosie, waarbij grote hoeveelheden zand vrijkwa-
men. Het Romeinse en vroegmiddeleeuwse bewoningslandschap, werd hierdoor groten-
deels afgedekt. Het huidige landschap van de Zanderij is bepaald door de grootschalige 
afgravingen die sinds de 2de helft van de 19e eeuw plaats vonden.5 

Bij de opgraving van 1996-1997 is vastgesteld dat in de Romeinse tijd en de Vroege 
Middeleeuwen sprake was van een dynamisch duinlandschap, waar met enige regelmaat 
overstuivingen plaatsvonden. Een belangrijk kenmerk was verder enig reliëfverschil, wat 
zich uit in de aanwezigheid van duinkoppen en dellen. Deze dellen tekenden zich in het 
landschap af als bruin-humeuze plekken. Veenresten in enkele van deze dellen wijzen 
op natte omstandigheden. De bewoning zal zich dan ook geconcentreerd hebben op de 
hogere duinkoppen. Veel van de depressies zijn later weer aan het zicht onttrokken door 
overstuivingen.6

4.2 beschrijving oostprofiel werkput 2

De profielbeschrijving aan de hand van het opgetekende oostprofiel van werkput 2 geeft 
het volgende beeld (zie ook fig. 5). De onderste waargenomen laag ligt minimaal tot een 
diepte van + 0,10 NAP en bestaat uit lichtgrijs zand. 

Hierop ligt een circa 10 tot 40 cm dikke laag grijs zand met bruine vlekken, in het vlak 
omschreven als vettig en venig donkergrijs zand. In het profiel verloopt deze laag vrij 
horizontaal, met een bovenkant op + 0,40 tot 0,60 NAP. De onregelmatige onderkant wijst 
misschien op de aanwezigheid van ploegsporen. Het is dus de vraag of we hier niet met 
een tot akker in gebruik genomen del te maken hebben. Het gebruik van een veenlaag als 
akker in de Merovingische tijd is aangetoond aan de Frankenslag in Den Haag.7

Uit de ligging van spoor 202 (onderdeel van gebouw 3) in het profiel blijkt dat in ieder 
geval een deel van de sporen vanuit de bovenkant van de ‘akkerlaag’ moet zijn ingegra-
ven. Ook het ontbreken van enig stuifzand in de vulling van de sporen van werkput 2 wijst 
hierop.

Over deze ‘akkerlaag’ bevind zich in de noordelijke helft van het profiel geel gelaagd 
zand en in de zuidelijke helft lichtgrijs zand. Het gele zand vertegenwoordigd een overstui-
vingsfase, die – zeker aan de noordelijke zijde – een deel van de ‘akkerlaag’ heeft aange-
tast. De overstuivingslaag is minstens 30 cm dik.

Door deze overstuivingslaag is op een zeker moment een hutkom aangelegd. De 
opvulling van deze hutkom bestaat uit donkergrijs zand met vrij grote geelbruine vlekken, 
waarschijnlijk fosfaat.

Direct ten zuiden van de hutkom is een circa 8 cm dikke laag aanwezig met een bruine, 
brokkelige structuur. Gezien de nabijgelegen sporen in het vlak is dit de onderkant van 

5  Van der Velde et al. in voorbereiding.
6  Van der Velde et al. in voorbereiding.
7  Magendans/Waasdorp 1989, 57.
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een spitbaan, onstaan bij het diepspitten. De jongste laag is een 60 tot 80 cm dikke laag 
teelaarde van geroerd bruin zand.

Opvallend is de overeenkomst in laagopbouw met het duinprofiel dat door de 18e 
eeuwse letterkundige en wetenschapper Joannes P. le Francq van Berkhey (1729-1812) 
is beschreven in het tweede deel van zijn Natuurlycke historie van Holland uit 1771, dat 
door hem opgemeten was bij het verlengen van de zandsloot in de Katwijkse Zanderij. 
De lokatie van deze opmeting moet gezien de datum en de hoogte van het duin gelegen 
zijn geweest nabij de meest zuidelijke hoek van de sloot, gelegen op circa 200 m van het 
profiel van werkput 2.8 

De ‘akkerlaag’ ligt op vrijwel dezelfde hoogte als een door le Francq van Berkhey opge-
tekende laag ‘vaste, zandige aarde’ van 20 cm dikte met de top op + 0,60 NAP. Hieronder 
bevindt zich ‘blauw zand met veel stuifzand gemengd’ en daarboven ‘zeer wit fijn zand 
met fijne okerstipjes en klontjes en fijne keitjes. Soms overgaand in geel en blauw zand.’9 
Ook dit komt exact overeen met het profiel van werkput 2.

8  Francq van Berkhey 1771, 42-50; Parlevliet 1997, 40-41.
9  Beschrijving van het profiel van le Francq van Berkhey in Parlevliet 1997, 40-41.
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5 Onderzoeksresultaten

5.1 archeologische sporen in werkput 1 (fig. 6)

Fig. 6 Allesporenkaart van ‘werkput’ 1. Schaal 1: 200.

5.1.1 waterput
Het belangrijkste spoor in deze werkput is een waterput (S 001, zie fig. 6). In vlak 1 
tekende deze zich af als het restant van een vierkant spoor met in de hoeken een rond 
paalspoor. Het was gedeeltelijk verstoord door recente ploegactiviteiten. In vlak 2 werd 
duidelijk dat het ging om een goed geconserveerde vierkante houten kistput. Deze was 
opgebouwd uit zware houten plankvormige delen, die los achter de vierkante hoekpalen 
waren geplaatst. De insteek van de waterput was zeer smal. Deze bevond zich dicht ach-
ter de houten delen. De oriëntatie van de waterput is zuidwest-noordoost (of noordwest-
zuidoost). De vulling van de waterput bestond voor het merendeel uit brokken verbrande 
klei (huttenleem) –  zo’n 14,5 kg – alsmede wat brokken stenen bouwmateriaal en bewerkt 
been.

Van één van de delen kon een goed dendrologisch monster worden genomen, die de 
put dateert op 672 ± 8 na Chr.10 Het aardewerk uit de put is hier niet mee in tegenspraak: 
de tien ruwwandige scherven kunnen slechts globaal in de Merovingische periode geda-
teerd worden. De fragmenten van scherven met een tweevoudige blokradstempel zijn mo-
gelijk afkomstig van een flesvorm.11 Dergelijke blokradstempels dateren vanaf het begin 
van de 7e eeuw. Het ontbreken van vroeg-Karolingische aardewerktypen wijst erop dat de 
put vóór circa 700/725 buiten gebruik moet zijn geraakt. De waterput is blijkbaar maar één 
of twee generaties gebruikt. Opvallend genoeg zijn van de voornoemde mogelijke fles zo-
wel scherven aangetroffen in de vulling van de kern als van de insteek. Dit wijst erop dat 
de kern niet alleen is opgevuld met bewoningsafval uit de eindfase van de waterput, maar 
ook deels met ouder afval uit de beginfase.

10  Rapportage daterend onderzoek RING, ‘Katwijk 10’, dendronaam kww 01.1 (zie bijlage 2).
11  Vergelijk Siegmund 1998, Tafel 172, Rill: Einzelfund 331.
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Het hout van de waterput is inmiddels geconserveerd en opgesteld in het Katwijks 
Museum (fig. 7).

Fig. 7. De geconserveerde waterput zoals deze is opgesteld in het Katwijks Museum (foto K. van 
der Plas)

5.1.2 overige sporen
Behalve een donker humeus spoor in de nabijheid van de waterput, dat recent verstoord 
bleek te zijn door derden (S 002), zijn in deze bouwput slechts een drietal houten palen 
opgetekend. Deze waren gelegen ongeveer 65 m zuidelijk van de waterput. Ze beston-
den uit een vierkante essenhouten paal van 13 bij 13 cm, een ronde eiken paal met een 
diameter van 15 cm en een daar vlakbij staande paal van 28 cm doorsnee. Deze laatste 
eikenhouten paal was door de graafmachine scheefgetrokken. Zij kon dendrologisch wor-
den gedateerd op 761 ± 10 na Chr.12 De andere twee palen bleken niet daterbaar.

Verdere sporen zijn in dit deel niet vastgelegd, maar blijkbaar was hier ooit ook bewo-
ning aanwezig, in ieder geval in de tweede helft van de 8e eeuw.

5.2 archeologische sporen in werkput 2 (fig. 8)

5.2.1 akkerlagen?
Zoals reeds naar voren kwam bij de beschrijving van het oostprofiel van werkput 2 (fig. 
5), dagzoomde in het vlak vettig en venig donkergrijs zand. De onregelmatige onderkant, 
zoals gezien in het profiel, wijst misschien op de aanwezigheid van ploegsporen. Het is 
dus de vraag of we hier niet met een akkerlaag te maken hebben in plaats van een laag-
gelegen del. 

12  Rapportage daterend onderzoek RING, 1-1-10, S 003, dendronaam kat 02.0 (zie bijlage 3).
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(vervangen door uitklapkaart)
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Uit de laag is een scherf ruwwandig Merovingisch aardewerk afkomstig (V 2-P-063), het-
geen aan deze ‘akkerlaag’ een vroegmiddeleeuwse datering geeft. Opmerkelijk genoeg 
is bij het couperen van enige sporen in het noordoostelijk deel van de werkput eveneens 
een aantal ruwwandige Romeinse en Merovingische scherven aangetroffen, in het licht-
grijze zand onder de sporen. Zijn de Merovingische exemplaren misschien daar terecht 
gekomen door inploeging vanuit een direct daarboven gelegen akkerlaag? 

In de voornoemde akkerlaag zijn op meerdere plaatsen smalle banen van lichtgrijs 
zand waargenomen, gelegen in de richting noordwest-zuidoost. Waarschijnlijk zijn dit 
ploegsporen met ingeploegd zand vanuit een hogere laag. Ze zijn niet toe te schrijven 
aan het gebruik van het gebied in het recente verleden als bouwland, omdat ze afwijken 
van de bijbehorende perceelsrichting. De ploegrichting komt wel overeen met de oudste 
Merovingische nederzettingssporen, die waarschijnlijk zijn ingegraven vanuit de ‘akker-
laag’ (zie par. 4.2). Of het ingeploegde zand van vóór of na de bewoningsfase dateert is 
niet meer te bepalen. 

Een alternatieve gedachtegang kan zijn dat het zand ingeploegd is vanuit een tweede, 
hoger gelegen akkerlaag. Deze hypothetische akker moet dan gevormd zijn ná de over-
stuiving. Deze moet dan later volledig zijn opgenomen in de subrecente teelgrond, aange-
zien in het profiel niets van een dergelijke akkerlaag is waargenomen. Vreemd is het dan 
wel dat de bewoning van na de overstuiving – bestaande uit de hutkom en enkele omhei-
ningen – een sterk van de ploegrichting afwijkende oriëntatie heeft aangehouden. Gezien 
het korte tijdsbestek tussen de bewoning van voor en na de overstuiving, te dateren aan 
de hand van de datering van de waterput rond het laatste kwart 7e eeuw en eerste helft 
8e eeuw, is het onwaarschijnlijk dat een tweede akkerlaag aanwezig was. De tijd is simpel 
te kort geweest voor het ontwikkelen van een beakkerbare bodem na de overstuiving en 
de start van de tweede nederzettingsfase. 

5.2.2 gebouwen
gebouw 1
Van dit gebouw is alleen de zuidwestelijke hoek aangesneden (fig. 9). De oriëntatie van 
het huis is zuidwest-noordoost. De noordwestelijke wand is minstens 9,20 m lang en be-
staat uit een onregelmatige lijn van enkele en dubbele wandstijlen, onderbroken door een 
ingangspartij van 1,30 m. Op 0,80 tot 1 m buiten de wand zijn 3 buitenstijlen aanwezig, 
die onderdeel zijn van de draagconstructie van het dak. Aanwijzingen voor een schuine 
stand van deze stijlen zijn uit de 

kuildoorsneden niet af te leiden. De drie buitenstijlen vormen 2 traveeën van 2,30 m 
diep. De resterende huislengte tot aan de zuidwestelijke hoek is eveneens 2 traveeën 
diep, van gelijke diepte. 

Van de zuidoostelijke, korte zijde van het gebouw zijn slechts een beperkt aantal paal-
gaten nabij de hoek overgeleverd. Dat verdere wandpalen ontbreken is niet problematisch 
voor de bewijsvoering, aangezien dit ook wel voorkwam bij enkele vroegmiddeleeuwse 
gebouwen in de opgraving 1996-1997.13 De aparte palencluster nabij de hoek van het ge-
bouw zou op het eerste gezicht nog als een aparte structuur kunnen worden beschouwd, 
maar de concentratie van diepere palen langs de noordwestzijde (speciaal de hoek van 
het gebouw), de aanwezigheid van een ingang en de zeer regelmatige travee-verdeling 
van gebouw 1 sluiten dit uit.  

Een klein greppelfragment nabij de ingang wijst mogelijk op een binnenverdeling van 
het gebouw, misschien met een aparte opslagruimte of veebox (vergelijk de situatie bij 
huis 16 en 21 uit de opgraving 1996-1997). Opvallend is een ovale kuil van 1,40 bij 0,80 m 
bij de zuidwesthoek. De resterende diepte was 30 cm en de kuil was vrij steil ingegraven. 
De vulling bestond uit grijs gevlekt zand. De kuil ligt zodanig tussen de wandstijlen in, dat 
sprake lijkt van een gelijktijdig gebruik met het huis. Er moet dan sprake zijn geweest van 

13  Zoals bij gebouw 16 en 17.
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een opening in de wand, omdat de kuil voor de helft buiten de wand ligt. Functioneerde 
deze kuil misschien als mestkuil voor een aparte veebox voor bijvoorbeeld kleinvee? De 
mest kon dan makkelijker uit het gebouw afgevoerd worden. Of is sprake van een ‘kelder-
kuil’ voor mondvoorraad die van buitenaf aangevuld kon worden? 

Wat kan gezegd worden over de oorspronkelijke omvang van dit gebouw? Een vergelij-
king met de opgegraven plattegronden van 1996-1997 leert, dat de ligging van de ingang 
ten opzichte van de hoek van het gebouw overeenkomt met huizen waarvan de ingangs-
partij op ongeveer ⅓ van de huislengte ligt, speciaal de huizen 21 en 22. De onderlinge 
verhouding van de buitenstijlen vinden we eveneens terug in huis 22 en 23. Op basis van 
deze overeenkomsten lijkt dus sprake te zijn van een gebouw van circa 11 bij 5,30 m. Een 
grotere lengte is natuurlijk niet uit te sluiten.

Fig. 9 Gebouw 1. Boven de geïnterpreteerde gebouwplattegrond, onder de klassering van de 
spoordieptes. Schaal 1:100.
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Fig. 10, 11, 12 en 13 Gebouw 2, 3, 4 en 5. Schaal 1:100.

gebouw 2
De oriëntatie van gebouw 2 staat dwars op die van gebouw 1, namelijk noordwest-zuid-
oost (fig. 10). De breedte is 5 m. De lengte bedraagt slechts circa 2 m, hetgeen erg 
ongebruikelijk zou zijn. Waarschijnlijk ontbreekt – net als bij gebouw 1 – het deel richting 
de zuidoostelijke wand van de werkput. Het is daardoor niet zeker of we met een kleine 
schuur of een langer woonstalhuis te maken hebben. De breedte van 5 m komt maar zel-
den voor bij schuren. Huizen met een gelijke breedte uit de opgraving 1996-1997 zijn huis 
14 en 16, met een lengte van respectievelijk 12,60 en 8,80 m. 
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Fig. 10. Gebouw 2 Fig. 11. Gebouw 3

Fig. 12. Gebouw 4 (spieker of schuurtje) Fig. 13. Gebouw 5 (hutkom)

Legenda fig. 10-13.
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Een mogelijke binnenindeling wordt vertegenwoordigd door twee diepere paalsporen op 
1,5 m uit de korte wand van het gebouw. Deze bestaan uit circa 2 cm dikke paaltjes met 
een resterende lengte van  30 cm. Mogelijk zijn het uiteinden van stalboxen of een andere 
afscheidingswand. Voor een ingangspartij schijnen deze paaltjes te dun. Ter hoogte van 
voornoemde paaltjes zijn in vlak 2 enkele mogelijke buitenstijlen aanwezig van de dakdra-
gende constructie.

gebouw 3
Het laatste gebouw is aangetroffen in de noordoostelijk hoek van werkput 2 en heeft een-
zelfde richting als gebouw 2: noordwest-zuidoost (fig. 11). De sporen hiervan kwamen pas 
aan het licht in vlak 2. Aanvankelijk tekende zich in vlak 1 slechts een baan af met – blij-
kens het nabijgelegen profiel – de onderkant van de ‘akkerlaag’. Het gebouw laat duidelijk 
een hoek zien. De samenhang met de sporen in vlak 1 is niet duidelijk. Op basis van een 
vergelijking met de gebouwplattegronden van de opgraving 1996-1997 zou S 234 een 
middenstijl kunnen zijn, wat een huisbreedte van in totaal 4,40 m opleverd. Verder zijn 
S 201 en 209 mogelijk een ingangspartij. Dit sluit aan bij het beeld van de tweeschepige 
huizen uit de ROB-opgraving, speciaal huis 18 en 19 met afmetingen van respectievelijk 
4,50 bij maximaal 13,30 m en 4,50 bij 8,35 m.

gebouw 4 (spieker of schuurtje)
Dit gebouw meet 3,60 bij 2,30 m (fig. 12). De oriëntatie is zuidwest-noordoost. Het bestaat 
uit een vrijwel vierkante kern met aan de zuidwestelijke zijde een smalle annex. Het kleine 
gebouw had geen aparte buitenstijlen nodig ter versteviging van de draagconstructie. 
Aan de noordwestzijde ontbreekt een paal in het midden van de kernconstructie. Wellicht 
was het gebouw aan deze zijde open. Het is niet duidelijk of dit nu een spieker is of een 
schuurtje. Misschien dat sprake was van een spieker waarvan de onderbouw met annex 
en open zijde tevens in gebruik was als schuur? 

gebouw 5 (hutkom)
Aan de noordoostelijke zijde van werkput was sprake van een rechthoekige ‘kuil’ (S 001), 
waarvan het oostelijk deel doorliep in het profiel. Dit spoor had een lengte van 3,60 en een 
breedte van minimaal 1,90 m. Gezien de vorm en grootte hebben we hier niet te maken 
met een kuil, maar met een hutkom (fig. 13). Zo zijn in de opgraving van de ROB in 1996-
1997 een tweetal rechthoekige hutkommen aangetroffen met afmetingen van respectie-
velijk 3,45 bij 2,20 m en 3,90 bij 2,90 m. Opvallend is wel dat er vrijwel geen palen tevoor-
schijn zijn gekomen bij het verdiepen naar het tweede vlak. Mogelijk zijn deze door de 
natte omstandigheden gemist. Alleen in de noordwestelijke hoek is in vlak 2 een paalkuil 
aangetroffen (S 211), maar misschien is deze gerelateerd aan een omheining. De oriënta-
tie van de hutkom wijkt af van de overige gebouwen en is zuidzuidwest-noordnoordoost.

5.2.3 omheiningen
omheining 1
De oriëntatie van dit hekwerk is gelijk aan de gebouwen 1 tot en met 4 en bestaat uit een 
rij van dicht naast elkaar geplaatste staketsels van een vlechtwerkwand in een smalle 
standgreppel (fig. 3 en 8). Naar het noordoosten toe is de omheining niet volledig aanwe-
zig in vlak 1, maar in vlak 2 is alsnog een deel waargenomen. Daar bevond zich, blijkens 
een dikkere afsluitende paal, ook het einde van de omheining. De lengte bedraagt mini-
maal 28,50 m.

Aan de zuidwestzijde zijn vlak langs de erfafscheiding twee paalsporen aanwezig, die 
op het eerste gezicht lijken op een ingangspartij. Dit verklaart echter niet, waarom de sta-
ketsels ter hoogte van deze doorgang dan doorlopen. 
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omheining 2
Parallel aan omheining 1 ligt omheining 2, die een rechte hoek maakt naar het zuidoos-
ten (fig. 3 en 8). De maakwijze verschilt. Dit hekwerk bestaat uit op een afstand van 1 tot 
3 m geplaatste rij palen. Daar waar houten palen bewaard zijn gebleven, zijn ze relatief 
diep ingegraven en ingeslagen, tot op zo’n 50 à 60 cm onder vlak 1 (fig. 14). Tussen deze 
zwaardere steunpalen is maar aan één zijde een standgreppeltje overgeleverd, voor een 
blijkbaar niet bewaard gebleven vlechtwerkwand. 

De omheining stopt ter hoogte van gebouw 2. De paalkuil ligt net binnen de contouren 
hiervan, maar zekerheid of het hekwerk nu ouder dan, jonger dan of gelijktijdig met ge-
bouw 2 was is er niet.

omheining 3 en 4
Mogelijk dat enkele overgebleven paalsporen te beschouwen zijn als onderdeel van een 
hekwerk. Omheining 3 en 4 volgen de richting van de meeste overige omheiningen en 
gebouwen in werkput 2 (fig. 3 en 8). Onzeker is of nummer 4 toch niet deel uitmaakt van 
een kleine schuur. 

omheining 5, 6 en 7
Deze hekwerken hebben een afwijkende oriëntatie ten opzichte van de meeste sporen in 
deze werkput, namelijk ongeveer westnoordwest-oostzuidoost (fig. 3 en 8). Omheining 5 
(fig. 15) en 6 lopen parallel aan elkaar, waarbij laatstgenoemde zich onder de hutkom be-
vond. Erfafscheiding nummer 7 bestaat mogelijk uit 2 fasen, gezien de aanwezigheid van 
een standgreppel circa 50 cm aan de zuidzijde. 

5.2.4 overige sporen
Behalve de resten van gebouwen en omheiningen zijn er nog enkele overige sporen die 
besproken dienen te worden. Zo bevindt zich over omheining 1 een ronde kuil met een 
doorsnede van 1,90 m en resterende diepte van 34 cm (S 129, fig. 8), opgevuld met 
grijs/bruin gevlekt zand met donkergrijze spoellaagjes (fig. 16). Mogelijk is sprake van een 
kleine waterkuil voor het drenken van vee.14 Kleinere kuilen van circa 1 m doorsnee be-
vinden zich in de hoek van omheining 2 (S 063, fig. 8, resterende diepte 17 cm) en nabij 
de lange zijwand van gebouw 1 (S 071, resterende diepte 12 cm). De functie van al deze 
kuilen is niet bekend. 

14  Vergelijk de opgraving Den Haag – Scheveningseweg 80-82 (Magendans/Waasdorp 1989, 59).
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Aan de zuidelijke rand van de opgravingsput lag in een cluster van sporen een trapezi-
umvormige kuil met een lengte van ongeveer 0,80 m, met daarin een halfcirkelvormige 
humeuze band (S 164, fig. 8 en 17). Dit laatste kan een opgespit brok uit de ‘akkerlaag’ 
betreffen.

Ten zuidwesten van gebouw 1 is een deel van een greppel-achtig spoor aangetroffen, 
dat over ongeveer 6 m gezien is; het verdere verloop is niet bekend (fig. 8). Het heeft de-
zelfde oriëntatie als de nederzettingsporen en is daarom wellicht gelijktijdig te dateren. 

Het laatste spoor dat besproken dient te worden is een kleine ‘depressie’ in de ‘akker-
laag’ bestaande uit rul, donkerbruin venig materiaal met fijne zwarte humeuze spikkels, 
bruine kleiklontjes en spikkels verbrande leem of fabricagesteen (fig. 8). Hieruit is – be-
halve acht wandscherven Merovingisch ruwwandig aardewerk – de mogelijke toetssteen 
afkomstig.  

5.3 archeologische sporen in werkput 3 (fig. 18)

In het zuidelijk deel van deze werkput is een omheining opgetekend met een onregelmatig 
verloop, die ligt op de grens van schoon grijs zand en een donkerbruine, humeuze, ve-
nige laag. Een deel van de houten paaltjes in de standgreppel heeft een vierkante vorm. 
Een grotere paal lijkt de omheining aan de noordelijke zijde af te sluiten. Drie paalkuilen 
op enige afstand van elkaar (S 3, 4 en 5), zijn misschien van een latere of jongere omhei-
ningsfase.

Verder zijn langs de venige zone twee sporen aanwezig met een onregelmatige, recht-
hoeke vorm. Ze staan haaks op elkaar en zijn mogelijk standgreppels van één of andere 
structuur, hetzij een omheining of gebouw. De oriëntatie van deze beide sporen is zuid-
west-noordoost/zuidoost-noordwest.

Eenzelfde oriëntatie heeft een tweede fragment van een omheining van kleine paaltjes 
in een standgreppel, aanwezig in de venige zone tegen de westelijke putwand. Hieruit 
kwam nog een flinke eiken paal van 12 x 7 x 62 cm, die naar onderen toe breder werd (V 
3-1-7B, zie fig. 31).

Net als in werkput 2 was de venige zone afgedekt door geel stuifzand. Door het con-
trast van deze twee lagen was in de venige zone een gebied te zien met een concentratie 
van afdrukken van koeienpoten. In combinatie met de omheining kan dit wijzen op de 
aanwezigheid van een veekraal.

Een heel stuk in noordelijke richting – op bijna 100 m van de eerste cluster sporen 
– kon een tweede groep bewoningsresten op tekening worden vastgelegd. Op basis van 
hun oriëntatie lijken deze te verdelen in twee groepen. In de eerste plaats enkele grotere 
paalsporen met een ligging westzuidwest-oostnoordoost en een greppelfragment haaks 
daarop. Eén van de palen (S 6, V 3-1-6) had nog een lengte van 1,20 m (zie fig. 31). In 
de tweede plaats enkele kleinere paalsporen en een mogelijke greppel met een oriëntatie 
westnoordwest-oostzuidoost. 

Omdat deze richting gelijk is aan de richting van het voormalige perceel bouwland op 
deze plaats, is het goed mogelijk dat het greppelgedeelte van het drainagesysteem is. 
Vergelijk bijvoorbeeld de ligging van de oude drain dwars op de putrichting van werkput 2. 
De ligging van deze sporen ter hoogte van een oude perceelsgrens van de Zanderij (met 
een pad?) verklaard daarbij mogelijk waarom deze sporen op dit punt bewaard zijn geble-
ven.15

15  Met dank aan D. van der Kooij (AWN) voor deze suggestie.
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5.4 aardewerk

In totaal zijn 267 scherven aardewerk geborgen (zie tabel 1). Bijna driekwart van van het 
materiaal dateert uit de Vroege Middeleeuwen, met daarnaast enige Romeinse scher-
ven.16

soort rand wand bodem additieven totaal %
inheems Romeins 1 22 1 - 24 10,4

inheems Romeins? - 6 1 - 7 3,0
Romeins 4 9 2 - 15 6,5

Romeins? - 8 - - 8 3,5
Merovingisch handgemaakt - 2 - - 2 0,9

Merovingisch draaischijf 24 124 18 1 167 72,3
Merovingisch draaischijf? 1 1 - - 2 0,9

Karolingisch draaischijf - 2 1 - 3 1,3
industrieel wit aardewerk 1 - - - 1 0,4

indet - 2 - - 2 0,9
totaal 36 206 24 1 231 100,1

Tabel 1. Verhouding tussen de verschillende soorten aardewerk.

5.4.1 Romeins draaischijfaardewerk
Deze aardewerkgroep beperkt zich tot een handvol scherven, die verspreid over werkput 
2 zijn aangetroffen. De datering omvat globaal de Flavische periode (na 70 na Chr.) en de 
2e eeuw. De dateerbare terra sigillata-vormen zijn een bord type Dragendorff 18/31 (fig. 
19.1) en een bodemfragment, waarschijnlijk van een kom type Dragendorff 37 (fig. 19.2). 
Beide zijn van een Zuid-Gallisch baksel.

Uit de vroegmiddeleeuwse hutkom zijn drie kleine randfragmenten van Waaslands 
blauwgrijs aardewerk afkomstig, twee van het type Holwerda 141 en één van een 
Holwerda 131 (fig. 20.6-7). De datering van dit aardewerk sluit goed aan bij dat van de 
ROB-opgraving.17

5.4.2 handgevormd inheems-Romeins aardewerk
Het inheems-Romeinse aardewerk beperkte zich eveneens tot een kleine hoeveelheid 
scherven, her en der verspreid over werkput 2. De grootste concentratie betrof 38 scher-
ven onder uit de ovale kuil in de zuidelijke wand van gebouw 1. De zijn afkomstig van één 
pot, waarvan circa een kwart is overgeleverd (fig. 19.3). Het betreft een grote pot van het 
type Rijswijk IV met randvorm 2b. De datering hiervan is zeer algemeen: 1e-3e eeuw.18

5.4.3 Merovingisch draaischijfaardewerk
Baksels
De overgrote meerderheid van het gevonden aardewerk bestaat uit ruwwandig aarde-
werk: 155 scherven. Dit beeld is enigszins vertekent door de scherven die van één pot 
afkomstig zijn, respectievelijk 10, 13 en 46 in aantal.

Gladwandig aardewerk is slechts beperkt aanwezig: 11 scherven, waarvan 8 van één 
pot. 

16  Er is rekening mee gehouden dat 38 scherven behoren bij één inheemse pot. 

17  Van der Velde et al. in prep.
18  Bloemers 1978, 357 en 390.
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Fig. 19 Selectie van aardewerkvormen uit de opgraving. 1-2: Romeins gedraaid aardewerk,  
3: inheems handgemaakt, 4-21: Merovingisch gedraaid aardewerk. Schaal 1:4.

1: V2-1-34

2: V2-1-37

3: V2-1-68

4: V3-1-05 5: V2-1-31

21: V1-2-16 + 1-1-4

11: V2-1-18

12: V2-1-31

13: V2-1-04

14: V2-1-06

15: V2-1-06

16: V2-1-06

17: V2-1-06

18: V2-1-07

19: V2-1-11

20: V2-1-13

10: V1+2-0-75 (stort)

9: V2-1-47

7: V2-1-28

8: V2-1-30

6: V2-1-66 + 2-2-52 + 54
4 cm
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magering/hardheid zacht n middel n hard n
gladwandig ZGOX - GOX   8 

(8 van 1 ex.)
HGOX -

fijn ruwwandig fZROX   3 fROX   1 fHROX -
middel ruwwandig ZROX 12 ROX 63

(46 van 1 ex.)
HROX 22 + 2v

grof ruwwandig gZROX - gROX - gHROX   2
 
Tabel 2. Overzicht van Merovingische, oxiderende baksels (v = vulkanische magering).

magering/hardheid zacht n middel n hard n
gladwandig ZGRED - GRED   3 HGRED -

fijn ruwwandig fZRRED 6 fRRED   1 fHRRED -
middel ruwwandig ZRRED 5 RRED 21

(13 van 1 ex.)
HRRED 13

grof ruwwandig gZRRED  - gRRED - gHRRED   4

Tabel 3. Overzicht van Merovingische, reducerende baksels.

Net als bij de opgraving Koudekerk–Lagewaard ligt bij het ruwwandige aardewerk de na-
druk op de middelmatige bakselgroepen.19

Toe te schrijven aan Dorestad-baksels zijn 3 scherven van een Mayen-baksel: éénmaal 
w 9 en tweemaal w 12. Deze laat-Merovingische tot Karolingische baksels beperken zich 
tot werkput 3.

Knikwandpotten
Van de weinige gladwandige scherven zijn er twee op basis van hun versiering tot een 
type knikwandpot te herleiden. Voor de toewijzing wordt gebruik gemaakt van de voor het 
Duitse Rijnland opgestelde typologie20:

KWT-5g/h:  een wandscherf met golflijnen en een composiet-radstempel (fig. 19.4).
KWT-4.11:  met afgeronde buikknik en blok-radstempel (fig. 20.4)

Voor beide typen geldt dat ze op basis van het Duitse grafveldonderzoek worden geda-
teerd tussen circa 585 en 640. Dergelijke typen waren echter ook nog tot in de tweede 
helft van de 7e eeuw of zelfs begin 8e eeuw in gebruik, zoals aardewerk uit nederzettings-
context laat zien. 

Verder is nog een ruwwandige scherf voorhanden van een relatief kleine, bolle vorm 
(fig. 19.5). Deze is wellicht te bestempelen als een kleine ruwwandige knikwandpot met 
afgeronde knik (Niederrhein type KWT-4.12). Deze potten zijn niet nader chronologisch in 
te kaderen dan eind 6e – 7e eeuw.

Tonvormige potten
Het gros van het ruwwandige aardewerk omvat tonvormige potten (Wölbwandtöpfe) met 
een variatie aan randvormen (fig. 19.6-20 en 20.1-3). Het aantal van 24 randfragmen-
ten is te laag voor statistische vergelijkingen. Wel sluit de nadruk op randtypen D1 (rond 

19  Van Grinsven/Dijkstra 2005, 81-82.
20  Nieveler/Siegmund 2000.
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verdikt) en E1 (snuitvormig) aan bij bijvoorbeeld de opgraving Koudekerk – Lagewaard en 
Oegstgeest - Rijnfront.21

De enkele potvormen die min of meer compleet zijn overgeleverd zijn relatief hoge 
en slankere vormen, dateerbaar in de 7e eeuw – eerste helft 8e eeuw (fig. 19.6 en 20.1-
2). Twee wandscherven van een hard, ruwwandig donkergrijs gesmoord baksel hebben 
een radstempelpatroon (fig. 19.21). Mogelijk behoren ze gezien de bolle, gesloten vorm 
niet toe aan een tonvormige pot, maar aan een fles of eventeel een tuitpot.22 Eén van de 
wandscherven laat een deel van een slordig aangebrachte zig-zag-lijn zien, iets wat af en 
toe voorkomt op tonvormige potten.23 

Op basis van het ontbreken van vroege Merovingische randvormen, zoals late varian-
ten van sikkelranden van het type Alzey 27 en cordonranden van het type Alzey 32/33, 
kan gesteld worden dat de tonvormige potten dateren uit de periode na circa 550. Vroeg-
Karolingische vormen, zoals Badorf-potten of Mayen-bolpotten ontbreken eveneens. De 
einddatering ligt op basis van dit totaalbeeld rond 700. 

Fig. 20 Aardewerkvormen, afkomstig uit de hutkom (V 2-1-1). 1-3: tonvormige potten, 4: 
knikwandpot, 5: kan met klaverbladvormige schenklip, 6-7: Romeins Waaslands aardewerk.  
Schaal 1:4.

21  Van Grinsven/Dijkstra 2005, 88; Dijkstra in voorb.
22  Vergelijk Siegmund 1998, Tafel 172, Rill: Einzelfund 331.
23  Redknap 1999: vorm A34.13-16 en A36.1.

1 2
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6 7
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Kan met klaverbladvormige schenklip
Van een zogenaamde Kleeblattkan is één exemplaar overgeleverd (fig. 20.5). Het brede, 
bolle model wijst op een relatief late datering aan het einde van de 6e en de 7e eeuw 
(Rheinland type Kan 1.2 en Trier D3).24

5.4.4 handgevormd Merovingisch aardewerk
Deze aardewerkgroep maakt doorgaans minder dan 10% uit van het Mervingische aar-
dewerk als geheel. Voor een klein deel is dit te wijten aan de slechte herkenbaarheid: de 
organische magering van plantenresten kan worden verward met inheems-Romeinse en 
prehistorische baksels. Over het algemeen is het vroeg-middeleeuwse aardewerk wat 
harder, gladder afgewerkt en donkerder van kleur. 

Slechts een tweetal scherven zijn aangemerkt als mogelijk Merovingisch handgemaakt. 
Overig handgemaakt aardewerk met een magering van grof steengruis of zand zijn niet 
aangetroffen, evenals versierde scherven.

5.5 metaal

5.5.1 proefslag Madelinusmunt
In de stort van werkput 1, ter hoogte van de waterput, is met de metaaldetector een bron-
zen plaatje gevonden met een proefslag van een Madelinusmunt. Mogelijk gaat het hier 
om het maken van een vervalsing van deze gouden, Frankische tremisses van munt-
meester Madelinus. Een publicatie over deze bijzondere vondst is in voorbereiding door A. 
Pol van het Geld- en Bankmuseum. 

5.5.2 eindbeslag paardentuig
Uit de hutkom is een bronzen riembeslag afkomstig, bestaande uit een achtvormige 
plaatje met twee bevestigingspunten en een driehoekige verdikking aan het uiteinde (fig. 
21.1). Het is een eindbeslag van paardentuig, waarschijnlijk uit de Romeinse tijd.25 

5.5.3 ringetje
In de vulling van de kern van de waterput is een klein ovaalvormig koperen ringetje ge-
vonden (fig. 21.2). Het heeft een doorsnede van 10 bij 6 mm en heeft een dikte van ca. 
0,33 mm en een hoogte van 2 mm. In de lengte is aan beide zijden sprake van een lichte 
insnoering. De functie van dit ringetje is niet duidelijk. Was het bedoeld als klemband voor 
een klein stuk gereedschap of iets dergelijks?

5.5.4 haak?
De hutkom bevatte eveneens een klein U-vormig stuk ijzer met onbekende functie (fig. 
21.3). Mogelijk is het onderdeel van een schakelketting of een haaksleutel.

5.5.5 mes
Van een klein ijzeren mes is het uiteinde van het lemmet overgeleverd (resterende lengte 
3,8 cm, fig. 21.4).

24  Siegmund 1998, 151; Böhner 1958, Tafel 4.
25  Vgl. Nicolay 2005, 55 en Pl. 61-62 (type A3).
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5.5.6 nagels
Tenslotte zijn er nog een viertal ijzeren nagels aangetroffen, waaronder één mogelijke 
klinknagel met een restant van verbrand hout eraan. Misschien betreft dit scheepshout dat 
als brandhout heeft gediend.

Fig. 21 Metalen voorwerpen..1: bronzen eindbeslag paardentuig, 2: koperen ringetje,  
3: ijzeren haak?, 4: fragment ijzeren lemmet van mes. Schaal 1:2.

5.6 glas

5.6.1 spinsteen
Uit de hutkom is een glazen spinsteen afkomstig met een gereconstrueerde doorsnede 
van circa 3 cm (fig. 22). Dat we hier te maken hebben met een spinsteen en niet met een 
kraal komt door de afgeplatte vorm, alhoewel ook kraalvormige exemplaren voorkomen. 
Ze is gemaakt van donkergroen, halfdoorzichtig glas met daarin een veervormig patroon 
van opaak rode en witte draden. In de door Siegmund gehanteerde kralentypologie valt 
de spinsteen onder kraaltype 46.6: “kraal uit doorzichtig groen glas, versierd met tot 
een veerpatroon gekamde draden van opaak wit glas.” In grafcontexten in het Duitse 
Nederijnland kommen dergelijke kralen voor in de periode 485-610, met een nadruk op de 
periode tot 585.26 De spinsteen uit Katwijk is aan de hand van het aardewerk uit de hut-
kom te dateren in de tussen het einde van de 6e en het begin van de 8e eeuw. Kennelijk 
bleven dergelijke kraalvormen in nederzettingscontext langer in gebruik.

Fig. 22. Fragment van een glazen spinsteen, afkomstig uit de hutkom. Boven- en zijaanzicht (foto 
A. Dekker, AAC).

26  Siegmund 1998, 75.

2 cm
1 2 3 4
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5.7 bewerkt botmateriaal

5.7.1 glis
Het eerste bewerkt stuk bot bestaat uit een glis, vervaardigd van de rechter metatarsus 
van een paard (fig. 23 en 24.1). Een glis werd gebruikt als een soort van schaats, waar-
mee met behulp van een prikstok over het ijs kon worden gegleden. 

Fig. 23. Benen glis (foto A. Dekker, AAC).

5.7.2 afvalstuk van gewei
Het tweede voorwerp bestaat uit een afvalstuk van een edelhertgewei, afkomstig uit de 
vulling van de waterput. Hierop zijn vier zaagvlakken zichtbaar. Op drie plaatsen is nog 
een afbreekpunt aanwezig. Eén daarvan laat nog de dikte van het zaagblad zien: 2,5 mm 
(fig. 25 en 24.2). Dit afvalstuk van gewei wijst op het ter plaatse vervaardigen van benen 
kammen. 

Fig. 24 Bewerkt botmateriaal. 1: glis, 2: afvalstuk van edelhertgewei met vier zaagvlakken 
(aangegeven door pijlen), 3: dekplaten van een benen kam. Schaal 1:2.

2 cm

1

2

3
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Fig. 25 Afvalstuk van gewei met vier zaagvlakken (foto A. Dekker, AAC).

5.7.3 benen kam
Resten van een dergelijke kam zijn eveneens aangetroffen in de waterput. Ze bestaan uit 
twee fragmenten van bij elkaar horende dekplaten van gewei (fig. 26 en 24.3).
 

 
Fig. 26 Dekplaat van een kam (foto A. Dekker, AAC).

5.8 natuursteen en fabricagesteen

5.8.1  bouwmateriaal
Het overgrote deel van de aangetroffen stukken natuursteen bestaat uit voor-
malig Romeins bouwpuin in secundaire context. Het grootste deel bestaat uit 
Grauwackenschiefer27 (1741 g) dat in de Romeinse forten werd gebruikt als vlijlaag in de 
fundering van tufstenen muurwerk. Van tufsteen is slechts 110 g 

aanwezig. Verder zijn nog gevonden een tweetal kiezels (610 g) en een tweetal brokjes 
mortel, waarvan één met kiezel (55 g). Opvallend zijn enkele grote broken kalksteenachtig 
materiaal (1060 g). Eén van deze brokken vertoonde inkrassingen in de vorm van de let-
ter M in kapitaal, maar gezien de zachtheid van het materiaal kan dit ook een willekeurige 
beschadiging zijn, bijvoorbeeld door een ploeg (fig. 27.1). 

27  Grauwacke is een verontreinigde kolenzandsteen.
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Van Romeinse dakpannen en aanverwante fabricagesteen is 860 g gevonden. Op één 
van de  tegula-fragmenten is een gedeelte van een pootafdruk te zien van een hond (fig. 
28).

Fig. 27 Natuursteen. 1: kalksteen met mogelijke inscriptie?, 2: slijpsteen, 3: toetssteen. Schaal 1:2.
 

5.8.2 maalsteen
Van maalstenen van tefriet zijn slechts enkele brokken voorhanden (170 g). 

5.8.3 slijpsteen
Er zijn twee slijpstenen gevonden, met een lengte van respectievelijk 10,3 (fig. 27.2) en 
9,2 cm. 

5.8.4 toetssteen?
De vondst van een platte, rechthoekige, zwarte steen met licht afgeronde zijden van 3,6 x 
2,7 x 0,9 cm wijst mogelijk op een gebruik als toetssteen (V 2-1-32, fig. 27.3 en 29 rechts). 
De grondstof is waarschijnlijk lydiet. Vergelijkbare toetsstenen zijn gevonden bij de opgra-
vingen te Wijnaldum-Tjitsma.28 

Een zwarte kiezelsteen is heel misschien ook als toetssteen gebruikt (V 2-1-18, fig. 
29 links). Dat ook kiezelstenen met onregelmatige vorm als zodanig werden gebruikt laat 
een toetssteen uit de grafinventaris van een goudsmid zien, gevonden in Groß-Gerau 
– Wallerstädten (Duitsland).29

Een toetssteen diende om het goudgehalte van objecten te toetsen. Men zette hiervoor 
een streepje goud, waarvan het goudgehalte bekend was, op de steen – bijvoorbeeld met 
een gouden toetsnaald –  en plaatste hiernaast een streepje goud van het voorwerp waar-
van men het goudgehalte wilde bepalen. 

De Katwijkse vondsten vertonen geen goudresten. Het kan dus om nog ongebruikte 
toetsstenen gaan of exemplaren waar de goudsporen vanaf zijn gesleten.

28  Besteman et al. 1993, 64-65; Tulp 2003, 223-225 (fig. 17.2c en d).
29  Aufleger 1996, 618 (Abb. 471); Die Franken, Katalog VII.5.35, m.

2 cm

1 2 3
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Fig. 28. Fragment van een Romeinse tegula met een deel van de pootafdruk van een hond (foto A. 
Dekker, AAC).

Fig. 29. Twee (mogelijke) toetsstenen (foto A. Dekker, AAC).

5.9 verbrande klei en versinterd materiaal

In totaal is 14,70 kg ingezameld aan verbrande klei (huttenleem). Het gros daarvan – 
14,57 kg – is afkomstig uit de waterput. Hieronder bevinden zich opvallend grote brokken 
die nog duidelijke constructiedetails bevatten. Behalve afdrukken van ronde horizontale 
en verticale takken van vlechtwerkwanden, is ook sprake van verticale hoekige delen van 
planken of balken en ronde delen van verticale palen (fig. 30). De takken van het vlecht-
werk waren blijkens de achtergebleven afdrukken zo’n 1 tot 2 cm dik. Bij de afdruk van 
een paal lijkt het erop dat boomschors aanwezig was. Een deel van het gebruikte hout 
is dus onbewerkt gelaten. Een klein deel van het materiaal vertoonde een flinterdunne, 
witgrijze laag (fig. 30.1). Aanvankelijk werd gedacht dat dit een laag witkalk geweest was, 
maar hiervoor is de laag wel erg dun. Misschien dat de laag ontstaan is door versintering 
onder een specifieke temperatuur? De kleibrokken hoeven niet perse afkomstig te zijn van 
een verbrand huis. Het kan ook om een ovenstructuur gaan.



34

renus reeks 4   Terug naar kaTwijk

Behalve verbrande klei kwam er uit de waterput ook nog een kleine hoeveelheid versin-
terd materiaal (110 g), waaronder één fragment met takafdrukken van 0,6 cm. Een deels 
verglaasd stuk leem werd aangetroffen nabij de hutkom.

Fig. 30 Fragmenten verbrande klei/leem (huttenleem) met constructiedetails, bestaande uit 
afdrukken van houten vlechtwerk, balken en/of palen. Schaal 1:2.

5.10 hout

Buiten de waterput van eikenhout beperkte de aanwezigheid van hout beperkte zich 
tot bouwmateriaal, waarvan restanten aanwezig waren in een deel van de sporen. Het 
merendeel bestaat uit eik en els, met een enkel fragment van es en esdoorn (tabel 4).30 
Opvallend is de diversiteit van de wijze van aanpunten. Zo komen zowel ronde, drie-,  
vier-, zeven- als achtzijdige aanpuntingen voor, met daarnaast nog halfronde delen met 
vlakke onderzijde. Enkele stukken hout hadden nog (delen van) boomschors (fig. 31). Uit 
de contexten in tabel 4 blijkt een duidelijke voorkeur in houtkeuze: gebouwen bestaan 

30 Met dank aan drs. S. Lange voor de houtdeterminaties.

1: Bovenaanzicht met afdrukken van verticale
 takken. De buitenzijde laat een afwijk-
 ende versinteringsgraad zien (stippellijn).

2: Boven- en vooraanzicht met links afdrukken
 van vlechtwerk, rechts afdruk van hori-
 zontale paal (met schors?) en afdruk 
 van een balk.

1
2

2 cm
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voornamelijk uit het duurzame, harde eikenhout, met een enkele keer een afwijkende 
soort als esdoorn. Voor de omheiningen verkoos men elzenhout. Alle houtsoorten zullen 
lokaal beschikbaar zijn geweest in het Oude Duinlandschap.

Fig. 31 Selectie van fragmenten constructiehout, bewaard gebleven in de sporen. Schaal 1:20.

v 1-1-9/S 004
puntvorm 8z
eik

v 1-1-10/S 003
puntvorm 3z
eik

v 1-1-11/S 005
puntvorm 4z
eik

v 2-1-24/S 042
halfrond
eik

v 2-1-25/S 046
puntvorm 4z
eik

v 2-1-26/S 029
puntvorm 7z
eik

v 3-1-2/S 001
puntvorm 3z

v 3-1-4/S 001
puntvorm 4z

v 3-1-7B/S 010
puntvorm 3z
eik

v 3-1-6/S 006
puntvorm rond
eik

v 2-1-29/S 065
rond
eik

v 2-1-53/S 140
rond
eik

20 cm



36

renus reeks 4   Terug naar kaTwijk

put vondst spoor context houtsoort opmerking

1 - 1 waterput eik
1 10 3 onbekend eik
1 9 4 onbekend eik
1 11 5 onbekend eik
2 26 29 gebouw 2 eik
2 21 34 binnen gebouw 2 eik spits paalpuntje
2 22 35 binnen gebouw 2 eik
2 23 36 binnen gebouw 2 eik
2 20 39 gebouw 2 eik oorspronkelijke diameter boom ca. 10 cm
2 24 42 gebouw 2 eik
2 25 46 gebouw 2 eik
2 35 64 onbekend eik
2 29 65 omheining 2 eik
2 72 112 gebouw 1 eik plank?
2 41 124 omheining 7 els plank?; van oude els met diameter van 

minimaal 15 cm
2 42 130 omheining 1 els diameter boom minimaal 7 cm
2 43 130 omheining 1 els eind groei gekapt: najaar/winter; oor-

spronkelijke diameter boom 12-15 cm
2 74 130 omheining 1 els oorspronkelijke diameter boom minimaal 

15 cm. 
2 40 131 onbekend els plank?
2 44 134 onbekend eik bewerkingsafval?; met knoest
2 53 140 nabij gebouw 4 eik
2 55 225 nabij gebouw 2 es gekapt begin/tijdens groei: vroege zomer; 

meer dan 20 jaar oude es, boomdiamter 
minimaal 15 cm

2 61 226 gebouw 2 esdoorn
2 59 228 gebouw 2 els
2 57 250 binnen gebouw 2 eik
3 1 1 omheining els
3 2 1 omheining els
3 3 1 omheining els
3 4 1 omheining els
3 7 1 omheining els
3 6 6 onbekend eik
3 7B 10 omheining eik

Tabel 4. Overzicht van op soort gedetermineerde houtvondsten.

5.11 dierlijk botmateriaal

Het dierlijk bot, bestaande uit één doos, kan niet door de AWN zelf worden gedetermi-
neerd. Het is niet mogelijk gebleken dit materiaal op korte termijn te laten determineren 
door derden. Een bespreking van dit materiaal blijft in deze rapportage dan ook achter-
wege.
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5.12 archeobotanische monsters uit de waterput
 door W. Kuijper, Universiteit Leiden

Uit de vulling van de waterput uit werkput 1 zijn op 18 maart 2003 twee botanische mon-
sters genomen: één uit de bovenzijde van de vulling (V 1-1-5) en één 50 cm daaronder, 
uit de vulling vlak boven het grijze natuurlijke zand (V 1-2-7). De opvulling van deze water-
put dateert uit de laatste jaren van de 1e fase van de Merovingische bewoning ter plaatse, 
waarschijnlijk nog voor 700/725 (zie paragraaf 5.1.1). De put zou dan maar door 1 of 2 
generaties gebruikt zijn. 

5.12.1 methode
Van beide monsters werd 1 liter materiaal gezeefd met kraanwater (fijnste zeef 0,25 mm) 
en het residu onder een microscoop uitgezocht. Diverse plantenresten, voornamelijk 
zaden, werden op naam gebracht met onder andere de hulp van literatuur en de vergelij-
kingscollectie van het Archeologisch Centrum van de Universiteit Leiden. De fijnste frak-
ties werden deels uitgezocht, de resultaten werden berekend naar 1 liter.

5.12.2 resultaat
Het materiaal van beide monsters bestond uit een compacte, stevige massa stukjes 
stengel, smal blad en dergelijke. Daartussen lagen vezels/worteltjes, een enkel mostakje, 
enkele kleine stukjes hout en houtskool en een stukje gesinterd materiaal. Dierresten 
waren aanwezig als enkele stukjes bot (viswervel, muizenkies), tientallen cocons (diverse 
typen, o.a. vlieg) en fragmenten van diverse insecten. Een analyse op eieren van darmpa-
rasieten (mestindicatie) was negatief. 

Beiden monsters bleken rijk aan goed bewaard gebleven herkenbare plantenresten te 
zijn; tientallen soorten konden op naam gebracht worden. De tabel geeft het overzicht van 
alle aangetroffen soorten. Tenzij anders vermeld betreft het zaden. De soorten staan op 
alfabetische volgorde van hun latijnse naam. Slechts 2 zaden waren verkoold (rogge). Alle 
andere zijn in een natte omgeving terecht gekomen en door het conserverende grondwa-
ter al de tijd daarna goed gebleven. Wel is van alle zaden de inhoud verdwenen en zijn de 
zaden met een dunne zaadwand platgedrukt. Dit zien we bijvoorbeeld goed bij de granen 
en wilde grassen.

Interessant is altijd welke voedselgewassen er in een nederzetting aanwezig zijn. Een 
belangrijke groep is die van de gekweekte soorten. In de tabel zijn zij geplaatst in groep 
0. In Katwijk – Zanderij hebben we de volgende plantensoorten aangetroffen: rogge, 
gerst, emmertarwe, lijnzaad, huttentut, (raapzaad) en tuinboon. In de tabel is te zien om 
wat voor aantallen het gaat. De twee roggekorrels zijn verkoold en hebben hun vorm 
behouden, de andere granen zijn als hele en enkele fragmenten van zaadwanden aan-
wezig. Van gerst en emmertarwe is er wat kaf gevonden (als internodium en basis aartje). 
Regelmatig lagen er zaden en kapselfragmenten van lijnzaad in het materiaal. Evenals 
huttentut is dit een olieleverend gewas. Uit de stengels van lijnzaad kunnen  vezels voor 
de vervaardiging van linnen gehaald worden (vlas). Mogelijk kunnen we bij deze twee 
soorten nog een derde olieleverend gewas melden: raapzaad. Deze plant kan echter ook 
uit het wild komen. Tuinboonfragmenten zijn wat lastiger te herkennen. Maar door een 
stukje van een boon met de kenmerkende navel kon deze soort herkend worden.

In de onderzochte monsters ontbreken vrijwel allerlei vruchten en noten die in deze tijd 
bekend waren en vaak verzameld of gekweekt werden. Het is een aanwijzing dat de put, 
op de plek van de monstername, niet gebruikt is voor het dumpen van keukenafval, beer, 
mest en dergelijke. 
De gekweekte gewassen van Katwijk – Zanderij kunnen goed in en in de omgeving van 
de nederzetting verbouwd zijn. Tijdens de opgraving zijn mogelijke akkerlagen aangetrof-
fen.
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Het overgrote deel van de plantenresten is afkomstig van de wilde flora. Het geeft een 
beeld van een deel van de omgeving. Opvallend zijn vooral de planten die op zoute plaat-
sen groeien (ecologische groep 3). Het zijn de soorten van zout en brak water, slikken en 
kwelders en zilte (beweide?) graslanden. Zeekraal, zilte schijnspurrie, schorrenzoutgras, 
zulte (zeeaster) en strandmelde geven aan dat dit soort terreinen nabij de nederzetting 
aanwezig waren. 

Enige soorten komen van akkers (ecologische groep 1a, 1b en 1c), andere van belo-
pen plaatsen en niet of weinig belopen ruigten op drogere grond (1d en 1e). Van natte of 
vochtige en voedselrijke grond zijn een aantal wilde planten aanwezig (2a, 2b, 2c, 5a en 
5b), de aanwezigheid van echt natte, voedselrijke plaatsen (oevers, moeras) zien we door 
de vondsten van heen, gewone waterbies en gele lis (4c). 

Wat we bijna niet tegengekomen zijn, zijn o.a. de waterplanten, planten van bossen en 
struwelen, hoogveen, natte heide e.d. en duinen. Een stukje tak en een losse knop waren 
van de els, een pitje was afkomstig van een framboos.

Veel van de aanwezige stukjes stengel/blad en dergelijke kunnen van de in de tabel 
genoemde soorten zijn. Samen met ander afval kan dit materiaal met de ertussenliggende 
zaden na het gebruik van de waterput hierin gevallen of gegooid zijn (resten maaisel, 
hooi, ingespoeld tijdens overstroming). De twee onderzochte monsters komen sterk met 
elkaar overeen en zijn zelfs mogelijk van dezelfde partij afkomstig of van dezelfde her-
komst.

datum: 18 maart 2003, x = 88.4050 / y = 467.3875
werkput 1, spoor 1, vondstnummer: V 1-1-5 V 1-2-7

m t.o.v. NAP ca. + 0,20 m ca. – 0,30 m
volume in liters 1 1

grondsoort  plantenresten plantenresten
soort ec.gr. aantal aantal

struisgras   (Agrostis sp.) honderden duizenden
els   (Alnus sp.) 9a 1 knop, 1 takfragm. -

geknikte vossenstaart   (Alopecurus geniculatus) 2a enkele enkele tientallen
guichelheil   (Anagallis arvensis) 1a enkele enkele

fijne kervel   (Anthriscus caucalis) 8d 2 -
klit   (Arctium sp.) 1g 1 -

alsem/bijvoet   (Artemisia sp.) - enkele
zulte   (Aster tripolium) 3b enkele tientallen vele honderden

strandmelde type   (Atriplex littoralis type) 3a 1 enkele
melde   (Atriplex patula/prostrata) 1e vele tientallen vele tientallen

veerdelig tandzaad   (Bidens tripartita) 2b 1 enkele tientallen
heen   (Bolboschoenus maritimus) 4c enkele tientallen enkele tientallen

raapzaad   (Brassica rapa)                zaad 1e 1 enkele  
raapzaad   (Brassica rapa) hauwfragment 1e 1 enkele

dreps type   (Bromus secalinus type) enkele vele tientallen
dotterbloem   (Caltha palustris) 5b 2 -

huttentut/dederzaad   (Camelina sativa) 0 - 2 hauwfragmenten
herderstasje   (Capsella bursa-pastoris) 1d - enkele 

zegge   (Carex sp.) diverse soorten vele tientallen enkele tientallen
duizendguldenkruid   (Centaurium sp.) 2/8 - enkele

hoornbloem   (Cerastium sp.) enkele tientallen vele tientallen
soort ec.gr. aantal aantal

melganzenvoet   (Chenopodium album) 1e enkele enkele tientallen
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stippelganzenvoet   (Chenopodium ficifolium) 1e enkele enkele tientallen
korrelganzenvoet   (Chenopodium polyspermum) 1a enkele -

distel   (Cirsium arvense/palustre) 1/5 - 1
speer? distel   (Cirsium cf vulgare) 1e 2 enkele

vlas? warkruid   (Cuscuta cf epilinum) 1a 1 1
gewone waterbies   (Eleocharis palustris s.l.) 4c enkele honderden vele tientallen

gewone reigersbek   (Erodium cicutarium) 1c - 1 (in kapsel)
kroontjeskruid   (Euphorbia helioscopia) 1a - 1

ogentroost   (Euphrasia sp.) 6c\7e enkele vele tientallen
zwaluwtong   (Fallopia convolvulus) 1a 1 enkele tientallen

rood? zwenkgras   (Festuca cf rubra) 5a - enkele
? zwenkgras   (cf Festuca sp.) enkele tientallen enkele

gerst   (Hordeum vulgare)  internodium 0 1 1
gerst/tarwe   (Hordeum / Triticum) 0 - enkele tientallen

bilzekruid   (Hyoscyamus niger) 1f 1 -
gele lis   (Iris pseudacorus) 4c - 1

borstelbies   (Isolepis setacea) 2c 1 -
rus   (Juncus sp.)    diverse soorten* enkele tientallen enkele honderden

paarse? dovenetel   (Lamium cf purpureum) 1 -
lathyrus/rolklaver/wikke  (Lathyrus/Lotus/Vicia) enkele peulfragm. enkele peulfragm.

vertakte leeuwentand   (Leontodon autumnalis) 2a enkele enkele
kleine leeuwentand   (Leontodon saxatilis) 6b 1 -

vlasbekje   (Linaria vulgaris) 1e 1 -
geelhartje   (Linum catharticum) 6b - 1

lijnzaad/vlas   (Linum usitatissimum)  zaad 0 1, 1 fragm. enkele tientallen
lijnzaad/vlas   (Linum usitatissimum)  kapselfragm. 0 enkele enkele tientallen

echte koekoeksbloem   (Lychnis flos-cuculi) 5b 1 -
wederik   (Lysimachia sp.) 1 1

vergeet-mij-nietje   (Myosotis sp.) enkele 1
torkruid   (Oenanthe sp.) 3 enkele

ruige klaproos   (Papaver argemone) 1c 1 -
beklierde duizendknoop   (Persicaria lapathifolia) 1e enkele tientallen vele tientallen

perzikkruid   (Persicaria maculosa) 1a 2 1
kleine? duizendknoop   (Persicaria cf minor) 2c 1 -

smalle weegbree   (Plantago lanceolata) 5a - enkele 
grote weegbree   (Plantago major) 1d enkele tientallen enkele honderden

beemdgras   (Poa sp.) tientallen honderden
grassen   (Poaceae)     middelgroot enkele tientallen enkele tientallen

gewoon varkensgras   (Polygonum aviculare) 1d enkele enkele tientallen
zilverschoon   (Potentilla anserina) 2a vele tientallen enkele honderden

ganzerik   (Potentilla erecta type) enkele -
gewone brunel   (Prunella vulgaris) 5a 2 1

egelboterbloem   (Ranunculus flammula) 7a 3 1
(kruipende) boterbloem   (Ranunculus repens type) 2a enkele enkele

behaarde boterbloem   (Ranunculus sardous) 2a vele tientallen enkele
knopherik   (Raphanus raphanistrum) 1c 1, 2 fragm. hauwdeel 1

ratelaar   (Rhinanthus sp.) 5/7 2 enkele tientallen
soort ec.gr. aantal aantal

framboos   (Rubus idaeus) 8a 1 -
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schapenzuring   (Rumex acetosella) 6d enkele -
zuring   (Rumex sp.) 1 enkele

zeekraal   (Salicornia europaea s.l.) 3b - enkele
rogge   (Secale cereale) 0 2  (verkoold) -

kruiskruid   (Senecio sp.) - 1
silene / koekoeksbloem   (Silene sp.) enkele tientallen enkele tientallen

gewone raket   (Sisymbrium officinale) 1e enkele enkele tientallen
zwarte nachtschade   (Solanum nigrum) 1a 1 1

melkdistel   (Sonchus arvensis/oleraceus) 1a enkele enkele
gekroesde melkdistel   (Sonchus asper) 1a enkele tientallen enkele tientallen

gewone spurrie   (Spergula arvensis) 1c 2 enkele tientallen
zilte schijnspurrie   (Spergularia marina) 3b enkele enkele

watermuur   (Stellaria aquatica) 2b 1 enkele
paardenbloem   (Taraxacum officinale) - 1 -

poelruit   (Thalictrum flavum) 4d 2 1
witte krodde   (Thlaspi arvense) 1a 4 enkele tientallen

witte klaver   (Trifolium repens) bloem 2a enkele tientallen vele tientallen
rode klaver   (Trifolium pratense) kelk 5a 2 enkele

schorrenzoutgras   (Triglochin maritima) 3b vele tientallen enkele honderden
reukeloze kamille   (Tripleurospermum maritimum) 1e - 1

emmertarwe   (Triticum dicoccum) 0 2 basis aartjes -
emmertarwe/spelt   (Triticum dicoccum/T.spelta) 0 - enkele basis aartjes

kleine brandnetel   (Urtica urens) 1a enkele enkele tientallen
waterereprijs   (Veronica beccabunga type) 2b/4c 1 1

tuinboon ?  (Vicia faba)  peul 0 - enkele fragmenten cf
tuinboon   (Vicia faba) zaad 0 - 1 fr. met navel, enk. 

fr. cf
      * meest greppelrus   (Juncus bufonius) 2b

 
Tabel 5. Katwijk – Zanderij Westerbaan, botanische monsters Merovingische waterput. ec.gr. = 
ecologisch groep (volgens Arnolds & van der Maarel, 1979). Analyse W.J. Kuijper, januari 2007.

5.12.3 conclusie
Het botanisch onderzoek van een waterput uit een Merovingische nederzetting in het zuid-
westelijk deel van de voormalige Zanderij Westerbaan wijst op de aanwezigheid van ak-
kers met graan (rogge, gerst, emmertarwe), lijnzaad, huttentut en tuinbonen. Verzamelde 
of gekweekte vruchten en noten ontbreken vrijwel.

Het landschap waar veel van de plantenresten vandaan gehaald zijn was open, zowel 
drogere als nattere terreinen waren aanwezig. Er was zoetwater, maar er waren waar-
schijnlijk meer lagere en grotere gebieden (kwelders, graslanden) die onder invloed van 
de rivier en de zee stonden. Het water was daar afwisselend zout en brak. Dit houdt ver-
band met de directe nabijheid van het estuarium van de Oude Rijn. 

De twee onderzochte monsters komen overeen. 
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5.13 synthese sporen en vondsten
 
Op basis van de verspreiding van de vondsten en de stratigrafie – speciaal van werkput 2 
– valt de datering uiteen in vijf delen:

- de lichtgrijze zandlaag onder de ‘akkerlaag’
- de ‘akkerlaag’
- de daarop gebouwde 1e Merovingische nederzettingsfase
- de overstuiving 
- de 2e Merovingische nederzettingsfase
- de Karolingische nederzettingsfase

de lichtgrijze zandlaag onder de ‘akkerlaag’
Uit deze laag zijn een aantal Merovingische en/of Romeinse ruwwandige scherven afkom-
stig. Mogelijk zijn de Romeinse scherven hier terecht gekomen toen hier nog geen sprake 
was van een del of akkerlaag. 

de ‘akkerlaag’
De akkerlaag kan worden gedateerd aan de hand van vondsten uit deze laag zelf, maar 
ook aan de hand van vondstmateriaal uit sporen van de 1e Merovingische nederzet-
tingsfase, die in de akkerlaag zijn ingegraven. Deze vondsten bestaan niet alleen uit 
Merovingisch materiaal, maar ook uit een kleine hoeveelheid Romeinse scherven. 
Misschien dat de Romeinse vondsten dateren uit een tijd dat de venige laag nog als del 
functioneerde? Er zijn geen gegevens voorhanden die erop wijzen dat de Merovingische 
scherven wezenlijk ouder zijn dan het materiaal uit de 1e nederzettingsfase, bijvoorbeeld 
uit de 5e of begin 6e eeuw. De akker kan zowel tot vlak vóór en na de 1e nederzettings-
fase gebruikt zijn. Op dit laatste wijzen waarschijnlijk de ingeploegde grijze zandbanen in 
de top van de akker, die het begin van de overstuiving aankondigen. Het is mogelijk dat 
enkele van de omheiningen die een afwijkende richting hebben ten opzichte van de 1e 
Merovingische bewoningsfase (omheining 5, 6, en 7) bij een oudere akkerfase behoren. 

de 1e Merovingische nederzettingsfase
De nederzettingssporen uit deze fase worden gekenmerkt door een zuidwest-noordoost 
(of zuidoost-noordwest) oriëntatie. Dit geldt zowel voor de sporen in werkput 1, 2 als 3. 
Op basis van het profiel en het vlak is te zien dat deze sporen zijn ingegraven vanaf de 
bovenkant van de (later weer deels uitgestoven) akkerlaag. 

De omheiningen 5 tot en met 7 hebben een afwijkende ligging. Deze stammen of van 
vóór de zuidwest-noordoost-georiënteerde bewoning of uit de periode hierna. 

Het aardewerk uit de sporen en aangetroffen bij de aanleg van het vlak (op/in de ak-
kerlaag) wijst op een datering in de periode van 575-700. De enkele scherven in een 
(vroeg-)Karolingisch baksel zijn alleen gevonden in werkput 3, maar geven duidelijk aan 
dat de bewoning ter hoogte van de bewoningssporen in werkput 2 en de waterput niet of 
nauwelijks in de 8e eeuw hebben doorgelopen. De uit 672 ± 8 na Chr. daterende waterput 
past derhalve binnen de datering van de nederzetting op basis van het aardewerk.

Een interne fasering van de nederzetting is nauwelijks te geven. Duidelijk is alleen dat 
gebouw 2 en omheining 2 uit twee verschillende fasen dateren en dat door omheining 1 
een ‘waterkuil’ is gegraven.

de overstuiving 
In het profiel van werkput 2 is duidelijk te zien dat sprake is geweest van een overstuiving 
van minstens 30 cm. De datering daarvan wordt ingegeven door de datering van de hut-
kom, die door deze verstuiving heen is gegraven. 
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de 2e Merovingische nederzettingsfase
Deze fase van bewoning wordt met name vertegenwoordigd door de hutkom, die blijkens 
het profiel door de overstuivingslaag is aangelegd. Opvallend is de afwijkende oriëntatie, 
hetgeen een aanwijzing is dat na de overstuiving dit gebied opnieuw is ingericht. 

Belangrijk is de datering van de hutkom. Hieruit is relatief veel aardewerk afkomstig. 
Behalve enkele kleine oudere Romeinse scherven bestaan deze uit een knikwandpot, 
twee tonvormige potten en een kruik. Deze groep als geheel is te dateren tussen het 
einde van de 6e en het begin van de 8e eeuw –  gelijk aan de 1e Merovingische bewo-
ningsfase. Dit is bevreemdend, aangezien men mag aannemen dat er in verband met de 
verwachte bodemvorming op de overstuiving – het stuifzand an sich kan in korte tijd tot 
stand kan zijn gekomen – toch enige tijd zit tussen de 1e en 2e nederzettingsfase. Op 
basis van het type knikwandpot uit de hutkom is een datering aan het einde van de 7e 
– begin 8e eeuw nog mogelijk. Mogelijk dat de overige pottypen nog langer voorkomen in 
nederzettingen dan men op basis van de analyse van enkel grafvondsten zou denken. 

De datering van de hutkom rond 700 impliceert tevens dat de uit 672 ± 8 na Chr. stam-
mende waterput – die op basis van de lay-out hoort bij de 1e nederzettingsfase – uit de 
laatste jaren van deze 1e fase moet dateren. 

de Karolingische nederzettingsfase
De aanwijzing voor bewoning in de Karolingische tijd is de vondst van een eikenhouten 
paal uit 761 ± 10 na Chr. op 65 m ten zuiden van de waterput. Naar de precieze aard van 
deze bewoning kon jammer genoeg geen verder onderzoek worden verricht. 
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 conclusie
Dankzij de noodopgraving is duidelijk geworden dat de vroegmiddeleeuwse bewoning zich 
ook heeft uitgestrekt tot in het zuidwestelijke deel van de Katwijkse Zanderij. Dateerde de 
opgegraven  nederzettingssporen uit de ROB-opgraving voornamelijk uit de periode 400-
525/550, de hier besproken bewoning is te plaatsen in de hierop volgende periode tussen 
circa 575-700/725. Tussen deze twee locaties in ligt een plek waar door Eerdbeek veel 
aardewerk is verzameld uit de periode 550-800.31

Na een lokale overstuiving – te dateren rond 700? – werd het gebied niet definitief ver-
laten, maar vond kennelijk al snel opnieuw bewoning plaats in het gebied. Hiervan getuigd 
niet alleen de hutkom, maar ook de aanwijzingen voor Karolingische nederzettingsporen.

De vondst van een bronzen plaatje met een proefslag van een Madelinusmunt – geas-
socieerd met het maken van vervalsingen van gouden Madelinusmunten – doet de vraag 
rijzen of zich onder de bewoners van het zuidwestelijk deel van de Zanderij ook een edel-
smid bevond. Dat zich onder het vondstmateriaal ook één tot twee mogelijke toetsstenen 
bevinden versterkt de gedachte in deze richting. Mogelijk was deze persoon woonachtig 
in één van de opgegraven gebouwen. Voor het overige wijken de vondsten en structuren 
niet af van een gemiddelde overwegend agrarische nederzetting, al lijken lange woonstal-
huizen te ontbreken. De vondst van enig produktieafval van benen kammen kan wat dit 
betreft nog behoord hebben tot een vorm van huisnijverheid. 

Wanneer hier inderdaad een edelsmid actief is geweest, dan valt het op dat dit nu niet 
direct in een voor ons gevoel ‘centrale plaats’ was die we associeren met handelsactivi-
teiten, zoals een nederzetting direct langs de oever van de Oude Rijn. Tenzij we zijn wat 
afgelegen positie willen verklaren door zijn ‘illegale’ praktijk van valsemunterij, kan dit 
meer licht werpen op de plaats van de edelsmid in de vroegmiddeleeuwse samenleving. 
Was dit deze nijverheid een meer wijdverbreid fenomeen dan gedacht? Is de plaats van 
produktie slechts een schakel in een groter geheel van bijvoorbeeld een domeingoed? 

Bekend is dat metaalbewerkers zowel vrij als halfvrij konden zijn, maar dat het veelal 
onvrijen betrof, die in dienst waren bij een heer. Door hun vaardigheid genoten zij echter 
wel een hoog aanzien.32 

31  Vindplaats 4-11 (zie Parlevliet 1997, 5 en Van der Velde et al. in voorbereiding).
32  Aufleger 1996, 619-620.
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7 Waarnemingen 1998

7.1 Inleiding

Na de opgraving van 1996-1997 zijn enkele afdelingsleden op verzoek van de provincie 
Zuid-Holland actief geweest bij het volgen van de aanleg van rioleringssleuven en water-
partijen in het noordwestelijk gebied van de Zanderij. In de maand februari en op 1 maart 
1998 zijn in totaal op 21 plaatsen vondsten ingezameld en een enkele keer enkele sporen 
ingeschetst (zie tabel 4). 

vnr datum locatie vondstomstandigheden
1 2 februari Molentuinweg, tunnel N 206 losse vondst uit verstoord zand
1-2 3 februari rioolsleuf donkergrijs/venig niveau op onderzijde rioolbuis
3 4 februari rioolsleuf donkergrijs/venig niveau halverwege hoogte profiel
4 5 februari rioolsleuf O-W profiel
5 5 februari rioolsleuf in grijs zand tussen beide venige niveau’s
6 9 februari rioolsleuf stort opgravingsareaal [1996-1997]
7 12 februari rioolsleuf spoor 2 en 3
8 12 februari rioolsleuf stort [bij inspectieputnr.] 17/18
9 17 februari rioolsleuf [inspectie]put[nr.] 48
10 4 februari waterpartij westzijde detectorvondst uit stort afkomstig van waterpartij westzijde
11 12 februari rioolsleuf [inspectie]put[nr.] 21 
12 18 februari rioolsleuf uit profiel en (N/Z) uit donkere lagen in het profiel
13 18 februari sloot noordzijde terrein spoor met huttenleem
14 18 februari sloot noordzijde terrein uit noordprofiel, onderste laag (= spoor met huttenleem, 2e 

laag erboven)
15 18 februari sloot noordzijde terrein uit zuidtalud, klein kuiltje, waarschijnlijk dezelfde laaghoog-

te als spoor met huttenleem van vnr. 13
16 19 februari sloot noordzijde gat van 1 m2 in spoor, volledig gevuld met huttenleem, 

aardewerk, etc.
17 19 februari sloot noordzijde gat van 1 m2 in spoor, volledig gevuld met huttenleem, 

aardewerk, etc.
18 25 februari verbreding in sloot/waterpartij vlakvondst van westzijde
19 niet uitgegeven - -
20 26 februari talud sloot westzijde raapvondsten tussen talud sloot westzijde
21 1 maart waterpartij westzijde door aannemer verzameld uit rechthoekige kuil
22 1 maart waterpartij westzijde door P. Bakker verzameld in moeras-uitbreiding op een 

vlak vol sporen (niet getekend of gefotografeerd).

Tabel 4. Overzicht van de vindplaatsen van de AWN-waarnemingen in 1998.

Slechts een deel van deze locaties is precies ingemeten, van het merendeel is de vind-
plaats slechts globaal bekend. De vindplaatsen kunnen worden verdeeld in vijf gebieden33 
(zie fig. 32):

33  De vondst van twee scherven post-middeleeuws aardewerk in verstoord zand nabij de tunnel onder de N 
206 wordt hier slechts in deze voetnoot vermeld.
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Fig. 32 Ligging van de waarnemingen door de AWN in 1998 en 2003 ten opzichte van de 
belangrijkste vindplaatsen binnen de Zanderij van Katwijk. 

A Een locatie ten zuiden van het pad door de Zanderij ter hoogte van het westelijk   
 deel van het opgravingsterrein (vnr. 7).
B   Het westelijk deel van het voormalige opgravingsterrein van 1996-1997 (vnr. 6, 9   
 en 11)
C  Het gebied ten noordwesten van het opgravingsterrein (vnr. 8, mogelijk ook 1-5 en  
 12).
D  De waterpartij langs de noordrand (vnr. 13-17).
E De waterpartij langs de westrand (vnr. 10, 18 en 20-22). 
 
De vondsten uit de rioleringssleuven zijn meestal afkomstig zijn afkomstig uit de donkere, 
venige lagen, oftewel de lager gelegen dellen in het Oude Duinlandschap.
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7.2 Gebied A

Vondstnummer 7 betreft een wandscherf Romeins gladwandig aardewerk. Dit is ter 
hoogte van de plaats waar in het verleden als materiaal uit de Romeinse en Karolingische 
tijd is verzameld (vindplaats 4-9 en 4-19).34

7.3 Gebied B

Het westelijk deel van het voormalige opgravingsterrein is het gebied waar de Romeinse 
nederzetting gelegen was. 

De vondsten omvatten een tweetal scherven inheems aardewerk, twee randfragmen-
ten van terra sigillata kommen van het type Dragendorff 40 en 37 (fig. 33.1-2). Daarnaast 
zijn een ijzeren nagel en twee stukken bronzen leerbeslag gevonden: een ronde niet (met 
sporen van messing) en een riemuiteinde met peltavormige uitsparingen (fig. 33.4).

7.4 Gebied C

Ten noordwesten van het opgravingsterrein is zowel Romeins als enig vroegmiddeleeuws 
materiaal gevonden. Van de enkele inheemse scherven heeft er één verticale ‘vingerve-
gen’ en de ander vertoont twee geometrische lijnen (fig. 33.6).

Het vroegmiddeleeuwse materiaal betreft een ruwwandig Merovingische scherf en een 
mogelijk scherf Badorf-aardewerk uit de Karolingische tijd. Eén zijde van laatstgenoemde 
scherf was door waterwerking verweerd. 

Gebied C ligt in een zone waar al eerder materiaal uit zowel de Romeinse tijd als de 
Vroege en Volle Middeleeuwen is verzameld (vindplaats 4-7).35 

7.5 Gebied D

Aan de noordzijde zijn een aantal vondsten gedaan bij de aanleg van de waterpartij al-
daar. Enkele sporen, onder meer van een huiswand of omheining, konden worden inge-
tekend. Uit een kuil van circa 1,5 bij 1 m met onregelmatige vorm en veel verbrande klei 
(huttenleem) kwam ook wat Romeinse aardewerk: een scherf inheems, een scherf glad-
wandig en een randfragment van een pot Waaslands aardewerk (vnr. 13, fig. 33.7, type 
Holwerda 133, dateerbaar tussen 70 en 260 na Chr.). Een enigszins rechthoekige kuil van 
circa 0,8 bij 0,5 m, zes meter verderop gelegen, bevatte naast wat verbrande klei, twee in-
heemse scherven en een rand en wandfragment Waaslands aardewerk (vnr. 15, fig. 33.8, 
type Holwerda 131, dateerbaar tussen 70 en 260 na Chr.). 

Elders langs de noordzijde van de Zanderij bevond zich een spoor dat vol zat met al-
lerhande vondstmateriaal. Een gat van 1 m2 dat hierin werd gegraven leverde vier in-
heemse scherven op, alsmede twee scherven van minstens twee potten type Holwerda 
142 van Waaslands aardewerk in een blauwgrijs en rood baksel, op basis waarvan 
ze gedateerd worden tussen respectievelijk 70-260 en 175-260 na Chr. (fig. 33.9-10). 
Daarnaast kwam uit uit gat een ijzeren nagel, wat houtskool, verbrande klei en een stuk 
Grauwackenschiefer.

Dit gebied sluit aan bij gebied D en de daar al aangehaald zone waar eerder materiaal 
uit zowel de Romeinse tijd als de Vroege en Volle Middeleeuwen is verzameld (vindplaats 
4-7).36

34  Parlevliet 1997, 5-6 en 34-35.
35  Parlevliet 1997, 5-6 en 34-35.
36  Parlevliet 1997, 5-6 en 34-35.
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Fig. 33 Aardewerkvormen (1:4) en enige metaalvondsten (1:2) van de waarnemingen in 1998. 
Gebied B: 1-5, gebied C: 6, gebied D: 7-10, gebied E: 11-20 (1-17 Romeinse periode, 18-20 
Merovingische periode).
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Fig. 34 Vreemdsoortig stuk metaal uit gebied E. 
Boven- en zijaanzicht, alsmede een doorsnede. Schaal 1: 2. 

7.6 Gebied E

De waterpartij langs de westzijde van de nieuwbouw van 1998 leverde naast een losse 
vondst van een muntstuk van 1 cent uit 1937, een scherf inheems en een scherf Romeins 
gladwandig aardewerk nog een rechthoekige kuil op, waaruit door de ter plaatse aan-
wezige aannemer een behoorlijke hoeveelheid materiaal is verzameld. Dit bestaat naast 
wat dierlijk bot en een stuk natuursteen uit 173 fragmenten inheems aardewerk. Deze 
behoren bij een zevental verschillende potten, met grotendeels een gegladde buitenzijde 
ter hoogte van rand en hals (fig. 33.11-17). Een deel van de scherven was besmeten. Dit 
gesloten vondstcomplex geeft een idee van de variatie aan randvormen die gelijktijdig in 
omloop zijn binnen het inheems aardewerk uit de Romeinse periode.

Een vreemde vondst uit deze kuil is een stuk ondetermineerbaar, licht metaal met een 
opvallende vorm (fig. 34). Het heeft een donkergrijzige kleur en wekt de indruk gegoten 
te zijn. Een staartvormig plaatje met een gaatje is loodrecht geplaatst op een (deels?) 
ronde plaat. Deze plaat is aan één zijde afgebroken. De binnen- en onderzijde van de 
beide plaatjes vertonen onregelmatige putjes en witte (kalk?)resten hetgeen misschien te 
maken heeft met het gietproces. 

De datering en functie van deze vondst zijn onbekend. De vondst wekt niet de indruk 
heel oud te zijn. Gedacht wordt aan het staartstuk van een speelgoedvliegtuig. Mogelijk is 
sprake van een intrusie van de inzameling van vondsten met iets uit de 20e eeuw?

In een moeras-uitbreiding van de westelijke waterpartij kwam een vlak vol sporen te-
voorschijn. Door dhr. P. Bakker zijn hieruit enige vondsten verzameld. Naast een fragment 
Grauwackeschiefer en een Romeinse baksteen of tegula waren dit een elftal scherven die 
enkel in de Merovingische tijd te dateren zijn. Het betreft oxiderend gebakken ruwwan-
dig materiaal, waaronder een drietal randfragmenten (fig. 33.18-20). Het aardewerk is te 
plaatsen in de 6e-7e eeuw.

Gebied E sluit net als C en D aan bij de al bekende omvangrijke vindplaats 4-7.37

7.7 Conclusie

De vondsten en waarnemingen in het gebied waar in 1998 begonnen is met de nieuw-
bouw bevestigen dat de bewoningssporen uit de Romeinse periode in de Zanderij zich 
niet enkel beperken tot de reeds bekende vindplaatsen maar zich uitstrekken tot de 
uiterse, noordelijke en noordwestelijke rand van het gebied. Voor de vroegmiddeleeuwse 
periode lijkt dit maal alleen Merovingische bewoning aan de noordwestelijke zijde te zijn 
vastgesteld. Dat zich echter ook sporen daarvan aan de noordzijde van de Zanderij moe-
ten bevinden blijkt uit de veldverkenningen die eerder door RAAP zijn uitgevoerd.38

37  Parlevliet 1997, 5-6 en 34-35.
38  Olde Rengerink 1995, objectnrs. 18 en 21.
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8 Waarneming 2003
Op 25 december 2003 werd door afdelingslid A. Verkuylen een veldverkenning uitgevoerd 
in het zuidwestelijk deel van de Zanderij. Dit betrof het gebied waar enige sloten werden 
uitgegraven en het gebied met nieuwbouw vlak ten noorden daarvan, in een deel waarvan 
ook begin 2003 de noodopgraving plaatsvond (zie fig. 32).

In totaal zijn tien scherven gevonden, bestaande uit Romeins gladwandig aardewerk 
(2x), Merovingisch ruwwandig aardewerk (7 x) en één Karolingische scherf hardgebakken 
Mayen-aardewerk (baksel w12). De excacte vindplaats van de scherven is niet bekend, 
enkel het terrein waar ze gevonden zijn. 

Dit gebied kon tijdens de verkenningen van RAAP voorafgaande aan de nieuwbouw-
plannen niet worden verkend door het ontbreken van betredingstoestemming.39 De activi-
teiten van Eerdbeek leverde destijds kennelijk alleen enkele Romeinse vondsten op vlak 
ten oosten van het nu belopen gebied.40

De nu gevonden scherven bevestigen de datering van de bewoningssporen die gevon-
den zijn bij de noodopgraving in dit gebied en maken tevens duidelijk dat de archeologi-
sche bewoningsresten van het zuidwestelijk deel zich tot aan de uiterste grenzen van de 
Zanderij uitstrekken.

39  Oude Rengerink 1995.
40  Vindplaats 4-10 en 4-19 in Parlevliet 1997, 5-6 en 34.
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lijst van figuren
 

Fig. 1  Ligging van de onderzoekslocatie in Nederland.
Fig. 2   Ligging van de onderzoekslocaties binnen de Zanderij van Katwijk.
Fig. 3   Ligging van de werkputen 1, 2 en 3.
Fig. 4  Overzicht van werkzaamheden in werkput 2, gezien in zuidelijke richting   
  (foto A. Star, gemeente Katwijk). 
Fig. 5   Oostprofiel van werkput 2.
Fig. 6  Allesporenkaart van werkput 1.
Fig. 7   De geconserveerde waterput zoals opgesteld in het Katwijks Museum (foto 
  K. van der Plas). 
Fig. 8  Allesporenkaart van werkput 2.
Fig. 9  Gebouw 1.
Fig. 10  Gebouw 2.
Fig. 11  Gebouw 3.
Fig. 12  Gebouw 4.
Fig. 13  Gebouw 5.
Fig. 14  Enkele spoordoorsnedes van omheining 2.
Fig. 15  Lengtedoorsnede van omheining 5.
Fig. 16  Doorsnede van de mogelijke waterkuil.
Fig. 17  Doorsnede door trapeziumvormige kuil met humeus materiaal.
Fig. 18  Allesporenkaart van werkput 3.
Fig. 19  Selectie van aardewerkvormen uit de opgraving.
Fig. 20  Aardewerkvormen, afkomstig uit de hutkom.
Fig. 21  Metalen voorwerpen.
Fig. 22  Fragment van een glazen spinsteen, afkomstig uit de hutkom. Boven- en   
  zijaanzicht (foto A. Dekker, AAC).
Fig. 23  Benen glis (foto A. Dekker, AAC)
Fig. 24  Bewerkt botmateriaal uit de opgraving. 1: glis, 2: afvalstuk van gewei met   
  vier zaagvlakken (aangegeven door pijlen), 3: dekplaten van een kam.
Fig. 25  Afvalstuk van gewei met vier zaagvlakken (foto A. Dekker, AAC).
Fig. 26  Dekplaten van een kam (foto A. Dekker, AAC).
Fig. 27  Natuursteen. 1: kalksteen met mogelijke inscriptie?, 2: slijpsteen, 3: toets-  
  steen
Fig. 28  Fragment van een Romeinse tegula met een deel van de pootafdruk van   
  een hond (foto A. Dekker, AAC).
Fig. 29  Twee (mogelijke) toetsstenen (foto A. Dekker, AAC).
Fig. 30  Fragmenten verbrande klei/leem (huttenleem) met constructiedetails.
Fig. 31  Fragmenten constructiehout, behorend bij diverse paalsporen.
Fig. 32  Ligging van de waarnemingen door de AWN in 1998 en 2003 ten opzichte  
  van de belangrijkste vindplaatsen binnen de Zanderij van Katwijk. 
Fig. 33  Aardewerkvormen (1:4) en enige metaalvondsten (1:2) van de waarnemin- 
  gen in 1998.
Fig. 34  Vreemdsoortig stuk metaal uit gebied E. Boven- en zijaanzicht, alsmede   
  een doorsnede. Schaal 1: 2. 
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Bijlage 1 Administratieve gegevens

Onderstaande gegevens betreffen de opgraving in 2003; niet de waarnemingen uit 1998 
en 2003.  

Projectnaam:    Katwijk-Zanderij Westerbaan
Type onderzoek:   opgraving
Datum uitvoering:   11-26 maart & 6-7 mei 2003
Uitvoerders:    AWN – afdeling Rijnstreek
Gemeente:     Katwijk
Plaats:     Katwijk
Straatnaam/adres:   -
Toponiem:    Zanderij Westerbaan
Centrumcoördinaten:   88.400 / 467.400
Kaartblad:    30E Zuid
Aanleiding onderzoek:  woningbouw
Archis-waarnemingsnummer:  -
Complex:     nederzetting
Datering:    ROMM (Midden Romeinse tijd)
     VMEB-VMEC (Merovingische en Karolingische tijd)
NAP maaiveld:   1,20 m + NAP
NAP bovenzijde complex:  0,50 m + NAP
NAP onderzijde complex:  -
Resterende waarden:   nog delen aanwezig
Aard sporen:    gebouwsporen, hutkom, perceelsgreppels,
     omheiningen, kuilen, waterput, akkerlaag,    
     houten) paalsporen
 
Materiaal verzameld:    231 stuks aardewerk (waarvan 54 Romeins,   
     173 Merovingisch en 3 overig)    
     8 stuks metaal (waaronder een Romeins eindbeslag  
     van paardentuig)
     1 spinsteen van opaak glas
     3 stukken bewerkt bot (een glis, afvalstuk van gewei  
     en dekplaat benen kam)
     1 slijpsteen
     2 mogelijke toetsstenen
     brokken Romeins bouwpuin (Grauwacke, tufsteen,   
     dakpan)
     brokken verbrande leem
     dierlijk botmateriaal      
     hout van waterput en diverse palen
     twee botanische monsters uit waterput
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Bijlage 2 Rapportage daterend onderzoek RING: waterput
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Bijlage 3 Rapportage daterend onderzoek RING: palen 
van huisplattegrond
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Bijlage 4 Katwijk-Zanderij Westerbaan. Determinatielijst 
onderzoek 2003 (behalve hout en botmateriaal)  

vondst spoor soort type baksel rwblo aantal gew opmerking
1+2-0-75 stort INHROM ORG W 3
1+2-0-75 stort MW ROX W 1
1+2-0-75 stort MW ROX R 1
1+2-0-75 stort ROM dikw W 1 + ooraanzet
1+2-0-75 stort ROM gladw W 1
1-1-01 - FE NAGEL 1 4,7 cm lang
1-1-01 - HL 2 20
1-1-01 - MW HROX W 1 raapvondsten vlak 

naast S 001
1-1-01 - SL/SI SINTEL 2 40 met verglaasde 

wand
1-1-04 001 BOUWMAT kiezel+mortel 1 30
1-1-04 001 FABST 2 120
1-1-04 001 HK 1
1-1-04 001 HL 0 550
1-1-04 001 HL 0 310
1-1-04 001 IW R 1 19B-20A
1-1-04 001 MH? ORG W 1
1-1-04 001 MW HROX B 1
1-1-04 001 MW ROX B 1
1-1-04 001 MW RRED W 1
1-1-04 001 MW Fla? HRREDs W 1 + grove dubbele 

radstempel
1-1-04 001 NATST BREUKST? 1 130
1-1-04 001 NATST KALKST? 1 30 met vage letter M? 

geraakt door ploeg?
1-1-04 001 NATST TEFRIET 2 60
1-1-04 001 SL/SI SINTEL 3 20
1-1-12 002 HOUT bewerkt 2 vierkant
1-1-17 - FE NAGEL 1 > 7,7 cm
1-1-17 - FE NAGEL 1 5,7 cm
1-2-06 001 BEWBOT GEWEI 1 met 4 zaagvlakken; 

zaagblad 2,5 mm 
breed

1-2-06 001 FABST TEGULA 1 170
1-2-06 001 HK 3
1-2-06 001 HL 0 3820 hor. takken 1,1-1,3 

cm, soms 1,2-1,6 
cm

1-2-06 001 HL 0 360
1-2-06 001 HOUT 1 takfragment met 

bast
1-2-06 001 NATST BREUKST 1 50
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vondst spoor soort type baksel rwblo aantal gew opmerking
1-2-08 001 CU ringetje 1 afzetringetje voor 

mesheft o.i.d?
1-2-08 001 FABST TEGULA 1 260 + pootafdruk
1-2-08 001 HL 0 1890
1-2-08 001 HL 1 170
1-2-08 001 HOUT bewerkt 3 vierkant
1-2-08 001 MW HROX B 1
1-2-08 001 SL/SI SINTEL 1 20
1-2-14 001 BEWBOT KAM 2 2 dekplaten van 

kam
1-2-14 001 HL 0 4470 soms met flinter-

dunne witte laag
1-2-14 001 HL 0 3000
1-2-14 001 HOUT 3
1-2-14 001 HOUT 7
1-2-14 001 HOUT spaan-

der?
1

1-2-14 001 HOUT bewerkt 2 halfrond
1-2-14 001 SL/SI SINTEL 0 70 met takafdrukken 

(diam. 6 mm)
1-2-15 001 MW HROX W 4 + 3 hor. groeven
1-2-16 001 MW HRREDs W 1 + grove dubbele 

radstempel
1-2-16 001 NATST KIEZEL 1 80
2-1-01 001 MW GOX B 2
2-1-01 001 MW HROX B 1
2-1-01 001 MW HROX W 1
2-1-01 001 MW HROX W 1 zwarte biz
2-1-01 001 MW ROX B 2
2-1-01 001 MW ROX W 40
2-1-01 001 MW RRED B 2 biz d.gr
2-1-01 001 MW RRED W 8
2-1-01 001 MW ZRREDs W 1 buz gesmoord
2-1-01 001 MW Kru ZROX O 1 bandoor
2-1-01 001 MW Kru ZROX W 9
2-1-01 001 MW Kwt 4.11 GOX W 6 afgeronde knik
2-1-01 001 MW WWT C1 RRED R 3
2-1-01 001 MW WWT E1 HROX R 2 1 ex.
2-1-01 001 MW WWT F1? ROX R 4
2-1-01 001 ROM indet Tna R 1 rand incompleet
2-1-01 001 ROM Holw. 133 Tna R 1
2-1-01 001 ROM Holw. 142 Tna R 1
2-1-01 001 ROM? indet W 7 grijze kern, max. 1,7 

cm dik
2-1-02 av INHROM ORG B 1
2-1-02 av NATST BREUKST 1 30
2-1-02 av ROM dikw W 1
2-1-02 av ROM gladw W 1 zacht, verweerd
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2-1-03 001 BOUWMAT mortel 0 25
2-1-03 001 FABST 1 310
2-1-03 001 NATST LEIST 0 1400
2-1-04 - HOUT 1 proefputje
2-1-04 - MW gHROX B 1 zwarte kern
2-1-04 - MW WWT A1 fRRED R 1
2-1-06 av FE klinknagel? 1 met verbrand hout; 

lengte >5,2 cm
2-1-06 av MW HRRED W 2
2-1-06 av MW HRRED B 2
2-1-06 av MW ROX W 2
2-1-06 av MW WWT D1 ROX R 1
2-1-06 av MW WWT D1 RRED R 1
2-1-06 av MW WWT E1 HRRED R 2 1 ex.
2-1-06 av MW WWT E5 HRRED R 1
2-1-06 av NATST TUFST 2 20
2-1-07 av HOUT 1

2-1-07 av MW gHRRED W 2
2-1-07 av MW RRED W 1
2-1-08 av MW? WWT B1 GRED R 1 evt. ROM Tna?
2-1-09 vv HOUT 1 klein brokje
2-1-09 vv MW HROX W 3 zwarte kern; pas-

send
2-1-09 vv MW ZRRED B 1
2-1-09 vv NATST BREUKST 0 1
2-1-10 vv MW HROX W 1
2-1-10 vv MW ROX W 1
2-1-10 vv MW WWT D1 HROX R 1 rand incompleet
2-1-10 vv NATST TUFST 1 60
2-1-11 010 HOUT 1 klein brokje
2-1-11 010 MW HROX W 1
2-1-11 010 MW ROX W 1
2-1-11 010 MW WWT A2 HROX R 1 + roetaanslag buz
2-1-12 011 FABST 3 10
2-1-12 011 MW GRED W 1
2-1-12 011 NATST LEIST 1 10
2-1-13 012 MW HRRED W 2
2-1-13 012 MW WWT E1 HRRED R 1
2-1-13 012 NATST BREUKST 1 60
2-1-14 008 zoek 0 aw, zakje leeg
2-1-18 av HOUT 1 klein brokje; met 

schors?
2-1-18 av MW fZROX B 1
2-1-18 av MW WWT D3 fROX R 1
2-1-18 av NATST KALKST 1
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2-1-18 av NATST TOETSST? 1 zwarte kiezel --> 

gebruikt als toets-
steen?

2-1-19 001 BR beslag 1 riembeslag paar-
dentuig?

2-1-20 039 ROM Tna? W 1
2-1-27 056 INHROM ORG W 1 zacht
2-1-28 061 MW WWT F2 gHROX R 1
2-1-30 067 HK 1
2-1-30 067 HL 1 35
2-1-30 067 HOUT 1 met schors?
2-1-30 067 MW RREDs B 1
2-1-30 067 MW ZROX W 1
2-1-30 067 MW WWT E1 ROX R 1
2-1-30 067 MW? ROX W 1 buz beige, biz dgr; 

event. Romeins?
2-1-31 058 HOUT 4 + beetje schors en 

takje
2-1-31 058 HOUT bewerkt 1 driehoekig; aange-

punt
2-1-31 058 INHROM? ORG W 1 biz roze
2-1-31 058 MW HROX W 1 bolle vorm
2-1-31 058 MW ROX W 2
2-1-31 058 MW WWT E1 RRED R 1
2-1-32 069 MW fZROX W 1
2-1-32 069 MW gHRRED W 2 zig-zag versiering
2-1-32 069 MW HROX W 2
2-1-32 069 MW ZROX W 1
2-1-32 069 MW ZRREDs W 2
2-1-32 069 NATST TOETSST lydiet 1 3,6x2,7x0,9 cm
2-1-34 063 MW ROX W 1
2-1-34 063 ROM Drag. 18/31 TS R 1 Oost-Gallisch bak-

sel
2-1-37 071 NATST KALKST 1 410
2-1-37 071 ROM Drag. 37? TS B 1
2-1-38 079 INHROM ORG W 1
2-1-39 088 MW ZRREDs W 1
2-1-39 088 NATST TUFST 1 30
2-1-45 138 MW ROX W 1
2-1-46 136 indet fROX? W 1 navragen --> a-ty-

pisch baksel
2-1-47 141 HL 1 65 hoekfragment
2-1-47 141 MW Kru? HROXv B 1 grijze kern
2-1-47 141 NATST SLIJPST 1 lengte 10,3 cm
2-1-48 142 hk 0 zoek?
2-1-48 142 MW RRED W 1 secundair verbrand
2-1-49 135 FABST drain 1 subrecent!
2-1-56 143 MW HROXv W 1
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2-1-58 av MW ROX W 1
2-1-60 vv MW RREDs W 1
2-1-62 - FE indet 1
2-1-62 - FE meskling 1 doorsnede 1 cm
2-1-62 - FE nagel 1 vierkante doorsne-

de; lengte >2,7 cm
2-1-64 093 ROM geverfd W 1 biz+buz met bruin-

rode verflaag
2-1-64 093 ROM gladw W 2
2-1-65 vv INHROM W 1 fijne kwaliteit
2-1-65 vv INHROM? ORG W 4
2-1-65 vv INHROM? ORG B 1
2-1-65 vv NATST BREUKST 2 kleine brokjes
2-1-66 151 INHROM? ORG W 1
2-1-66 151 MW fZRRED W 1
2-1-66 151 NATST BREUKST 1 kleine brokjes
2-1-67 vv ROM ROX W 1
2-1-67 vv ROM TS B 1 zwaar verweerd
2-1-67 vv ROM? RRED W 1
2-1-68 116 HL 1 20
2-1-68 116 HOUT 1 klein brokje
2-1-68 116 INHROM ORG B 1 biz zwart
2-1-68 116 INHROM ORG W 31 biz zwart
2-1-68 116 INHROM ORG R 6 biz zwart, wrsch. 

1 ex.
2-1-69 114/115 FABST 2 uit S 114/115; 1 x 

van drain
2-1-69 114/115 INHROM ORG W 2
2-1-69 114/115 NATST LEIST 2 kleine brokjes
2-1-70 113 MW ROX W 1
2-1-71 111/112 MW fZROX? W 1 uit S 111/112
2-1-71 111/112 MW ROX W 1 uit S 111/112
2-1-71 111/112 NATST LEIST 2 10 uit S 111/112; kleine 

brokjes
2-1-73 vv INHROM ORG W 13
2-2-50 214 NATST KALKST 1 650 vgl. 2-1-37
2-2-52 213 MW fZRRED R 1 past 2-2-54 en 2-

1-66
2-2-52 213 MW fZRRED W 2
2-2-54 210 MW fZRRED W 2
2-P-51 001? FE haak? 1
2-P-51 001? KRAAL 1 d.gr. semi-transl. + 

wit+rood opaak
2-P-63 vv MW HRRED W 1 uit oude “akkerlaag”
3-1-01 av NATST TEFRIET 1 110
3-1-05 007 BEWBOT glis 1 lengte 24,6 cm
3-1-05 007 FABST 1 420 6,2 cm dik
3-1-05 007 FABST? indet 1 10
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3-1-05 007 indet 1 fabst?
3-1-05 007 MW RRED W 1
3-1-05 007 MW W 10 B 1 eventueel nog 

Romeins?
3-1-05 007 MW Kwt GRED W 1
3-1-05 007 MW Kwt 5G/H GRED W 1 composietstempel + 

golflijnen
3-1-05 007 NATST BREUKST 2 50
3-1-05 007 NATST KIEZEL 1 530 parallellogram-vorm; 

plat; 10x7xca. 3 cm
3-1-05 007 NATST SLIJPST? 1 lengte 9,2 cm
3-1-06 vv KW W 12 W 1
3-1-06 vv KW W 12 B 1
3-1-06 vv KW W 9 W 1
3-1-10 016 MW ROX W 1
3-1-11 019 MH? ORG W 1
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Bijlage 5 Katwijk-Zanderij Westerbaan. Determinatielijst 
waarnemingen 1998 en 2003 (behalve hout en  
botmateriaal) 

vnr soort type baksel rwblo aantal gew opmerking
0 roodb o 1 sterk verweerd
0 stg w 1 met ooraanzet; Westerwald
1 dierbot 2
2 dierbot 5
3 dierbot 11
4 hout 1 spaander?
4 dierbot 7
4 natst breukst 6
4 karw? Badorf? w 1? w 1 biz uitgespoeld
5 dierbot 1
6 inhrom w 1
7 rom gladw w 1
8 merw gHROX w 1 ‘gestreept’ baksel
9 rom Drag. 37 ts r 1 datering 120-160
9 inhrom r 1
9 metaal nagel ijzer 1 nagel/kram; met rechte hoek: 8,5 + 4,5 

cm
10 munt 1 cent 1937 1
11 rom Drag. 40 ts r 1 schaaltje
11 metaal beslag brons 1 ronde niet
11 metaal beslag brons 1 uiteindebeslag
12 dierbot 1
12 rom dikw grijs w 2
12 rom dikw wit w 1
12 inhrom w 1 + verticale vingervegen van 1,5 cm 

breed
12 inhrom w 1 + 2 geometrische groeven
12 inhrom? zacht w 1
13 hk 2 kleine brokjes
13 inhrom w 1
13 rom gladw glruw w 1
13 rom Wa:Holw 

133
rdgld r 1 75-260

13 vkl 0 1450
14 dierbot 1
14 rom gladw glruw w 1
14 natst breukst? 1 + opvallend grote glimmers
15 rom Wa:Holw 

131
blggld r 1 75-260

15 rom blggld w 1
15 inhrom w 1 verweerd
15 inhrom b 1
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15 vkl 0 40
16 hk 4 grote brokken
16 metaal nagel 2 5 en 11 cm lang
16 natst breukst 1
16 inhrom w 3 MAI=1; buz geglad
16 inhrom w 1
16 rom Wa:Holw 

142
blggld r 3 MAI=1; 75-260

16 rom blggld w 1
16 rom blggld b 1
16 rom Wa:Holw 

142
rdgld r 3 MAI=1; 75-260

16 rom rdgld w 1
16 indet w 2 iets handgemaakt inheems?
17 vkl 0 600
18 inhrom w 1
19 0 NIET UITGEGEVEN?
20 rom gladw witruw w 3
21-1 dierbot 9
21-2 natst zandst 1 rose + natuurlijke holtes
21-3 metaal? 1
21-4 inhrom w 12 besmeten
21-5 inhrom w 17 buz geglad
21-6 inhrom w 29 + 1 x besmeten
21-6 inhrom b 5
21-7 inhrom b 1 buz geglad
21-8 inhrom r 1
21-9 inhrom r 1 buz gepolijst
21-9 inhrom w 1 buz gepolijst
21-10 inhrom r 2 MAI=1; buz geglad
21-11 inhrom r 5 wrsch. MAI=1; buz geglad
21-11 inhrom w 1
21-12 inhrom w 22 deels passend; + rode inclusief, buz 

deels geglad
21-13 inhrom w 58
21-13 inhrom b 2
21-14 inhrom r 14 wrsch. MAI=1
21-14 inhrom r 1
21-14 inhrom r 1
22 natst breukst 1
22 bouwmat bks? zacht w 1 verweerd; + rode inclusies
22 merw ROX r 1
22 merw ROX w 3
22 merw ROX r 1
22 merw ZROX r 1
22 merw ZROX w 1
22 merw gZROX w 1
22 merw gROX w 1
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22 merw ZROX w 2

karw w 12 w 1 raapvondst ZW-hoek door A. Verkuylen
merw HROX w 3 raapvondst ZW-hoek door A. Verkuylen
merw ROX w 1 raapvondst ZW-hoek door A. Verkuylen
merw ROX b 1 raapvondst ZW-hoek door A. Verkuylen
merw HRRED w 1 raapvondst ZW-hoek door A. Verkuylen
merw RRED o 1 raapvondst ZW-hoek door A. Verkuylen
rom gladw w 2 raapvondst ZW-hoek door A. Verkuylen


