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4 Hoofdstuk 1
Inleiding

We kennen Voorschoten als een rustig dorp met een mooie 
historische kern, met de oude toren van de dorpskerk, het 
kasteel Duivenvoorde, de statige oude boerderijen en 
het Ambacht- en Baljuwhuis dat zijn naam dankt aan de 
functie die het gebouw oorspronkelijk had als zetel van de 
rechtspraak.

In het graafschap Holland reisde aanvankelijk de 
graaf nog persoonlijk rond om zijn taak als rechter te 
vervullen. Later is deze taak door de schout overgeno-
men. Het schoutambt van Voorschoten wordt reeds in 
1282/1284 genoemd en is dan in handen van de heren 
Van Wassenaer. De naam van het ambt ging over op het 
rechtsgebied en zo spreekt men van het Ambacht van 
Voorschoten. En de rechtspraak vond later plaats in het 
Ambacht- en Baljuwhuis aan de huidige Voorstraat. In 
de late middeleeuwen heette deze straat de Hereweg en 
dit was destijds een doorgaande weg met daarlangs een 
kerk en een huizenrij aan weerskanten. Hier vond ook de 
jaarmarkt plaats waarvan de eerste vermelding dateert uit 
de dertiende eeuw.

Maar wie woonden er in Voorschoten vóór de tijd dat 
er huizen stonden en er wegen waren? Om die vraag te 
kunnen beantwoorden moeten we op zoek naar sporen 
uit het verleden, uit een periode waarvan geen documen-
ten bekend zijn en we het moeten hebben van wat we uit 

andere bronnen te weten kunnen komen. Dan komen we 
op het terrein van de archeologie, de wetenschap die het 
bodemarchief bestudeert door bij opgravingen te zoeken 
naar resten en sporen van vroegere bewoning. Aan de 
hand van die gegevens kunnen we meer te weten komen 
over hoe de mensen in ons gebied woonden en leefden.

Door de Wet op de Archeologische Monumenten Zorg 
(WAMZ) is ons archeologisch erfgoed beter beschermd 
en moet er bij grote bouwprojecten eerst archeologisch 
onderzoek worden gedaan door erkende, gecertificeerde, 
bedrijven. Dit beleid is in Voorschoten goed uitgevoerd en 
is er veel kennis vergaard in de laatste decennia.

Ook de vrijwilligers in de archeologie, verenigd in de 
AWN, Archeologische Werkgemeenschap Nederland, 
hebben hun steentje bijgedragen. In Voorschoten was dat 
afdeling Rijnstreek van de AWN, die veel onderzoek heeft 
uitgevoerd in ons dorp. Dit boekje is mede samengesteld 
om iets van die activiteiten en de resultaten daarvan te 
vertellen.

We willen hier in grote lijnen de archeologische ge-
schiedenis van Voorschoten beschrijven met de nadruk 
op de resultaten van onze eigen opgravingen. We streven 
niet naar volledigheid maar richten ons op een aantal op-
merkelijke opgravingen en wat die ons geleerd hebben 
over de vroegste bewoningsgeschiedenis van ons dorp.



5Hoofdstuk 2
De ligging van Voorschoten: op een 
strandwal!

Een korte schets

Ongeveer 5000-6000 jaar geleden was door de snelle 
stijging van de zeespiegel een groot deel van West 
Nederland onder water gelopen, al was het een zeer 
ondiepe zee. De branding lag ongeveer waar nu Voor-
schoten en Leidschendam liggen en omdat er genoeg 
zand in de zeebodem aanwezig was werden hier door 
wind en getijden de eerste strandwallen gevormd. Later 
zijn er meer westelijk nog een aantal strandwallen 
ontstaan. De kustlijn was hierdoor min of meer gesloten; 
alleen de Oude Rijn mondde uit in de Noordzee daar waar 
nu Katwijk ligt. Het gebied tussen de strandwallen en de 
Utrechtse heuvelrug, die ondiepe zee dus, kreeg in de 
loop van de tijd een zoetwatermilieu waarin begroeiing 
ontstond waarvan de resten omgezet werden in veen.

De Oude Rijn was in het begin van onze jaartelling 
samen met de Maas en de Elbe de belangrijkste afvoerweg 
voor het water uit Noordwest Europa. Het was in die tijd een 
brede meanderende rivier met aan de oevers zogenaam-
de oeverwallen, hoger gelegen gronden die ongeveer een 
meter boven het rivierpeil uitstaken en die gedurende bijna 
het hele jaar droog bleven. Deze oeverwallen bestonden 
uit klei, gemengd met zand, en zij vormden een vrucht-
bare bodem waarop van nature eik, es, iep en hazelaar 
groeien. Verder van de Oude Rijn vandaan lagen uitge-
strekte vlaktes moerasveen die hier vanaf 4000 voor Chr. 
gevormd waren. Het was een ontoegankelijk gebied, heel 
drassig, waar els en wilg groeien en dat niet geschikt Afb. 1. De ligging van Voorschoten op de strandwal.
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was voor bewoning, veeteelt of landbouw; daarvoor was 
de grond te nat. De bovenstaande foto geeft een goede 
indruk van hoe het landschap er in die tijd uitzag.

Afhankelijk van de waterstand van de Rijn kon het 
veen afwateren via kleine kreken en getijdengeulen 
naar de rivier.

Ook de zee bleef een rol spelen in dit gebied tot 
ongeveer 2300 jaar geleden. De zee brak toen, aanvan-
kelijk eerst via de Rijnmond, opnieuw het land binnen 
en zette een laag klei af op het veen en op het zand. 
Deze klei-afzetting vinden we op vele plaatsen terug in 
Voorschoten.

Afb. 2. Indruk moeraslandschap.



7Hoofdstuk 3
De eerste bewoners in Voorschoten, in de 
nieuwe steentijd, het Neolithicum

De alleroudste bewoningssporen in Voorschoten zijn 
afkomstig van boeren die op de strandwal gingen wonen. 
Dat was natuurlijk een verstandige keus in een gebied 
met uitgestrekte moerassen; daar hield je droge voeten 

op de hoger gelegen strandwal waar de grond bewerkt 
kon worden. De eerste boeren kwamen hier ongeveer 
3000 voor Chr. wonen. De strandwal was toen al zo’n 
1000-2000 jaar oud en inmiddels was er ook al meer 

Afb. 3. Overzicht 
van de vindplaatsen 
rond de strandwal 
Voorschoten-Rijswijk.



8 1. Boschgeest

De AWN-leden C. Eggink en J. van der Kley vonden in juli 
1964 in een rioolsleuf in de Karel Doormanlaan sporen van 
neolithisch aardewerk, aardewerk uit de nieuwe steentijd. 
Het IPP, het opgravingsinstituut van de Amsterdamse uni-
versiteit, heeft in 1965 in drie opgravingscampagnes deze 
vindplaats onderzocht. Helaas was door bouwactiviteiten 
de grond al erg verstoord waardoor de huisplattegrond van 
de nederzetting niet kon worden gereconstrueerd. Wel werd 
er aardewerk aangetroffen en ook vuurstenen werktuigen.

Op basis van het aardewerk en de vuurstenen werk-
tuigen heeft men deze nederzetting toegeschreven aan 
de Vlaardingen-cultuur. Deze bewoningsperiode wordt zo 
genoemd omdat enige jaren daarvoor bij een opgraving 

westelijk een strandwal gevormd die meer bescherming 
bood tegen een ruwe zee.

Wat weten we van deze eerste boeren?
Dat deze nieuwkomers duidelijk kozen voor de strandwal 
als leefgebied blijkt uit de afbeelding die de verspreiding 
weergeeft van nederzettingssporen over het strandwal-
gebied van Zuid-Holland ten zuiden van de Oude Rijn.

Op vier plaatsen in Voorschoten zijn sporen gevonden 
van deze oudste bewoners van zo’n 5000 jaar geleden, 
uit de nieuwe steentijd. In de wijk Boschgeest; bij de 
bouw van Steijn, de fabriek van de familie Steijn, op 
het industrieterrein de Donk; op het voormalige marine- 
terrein langs de Donklaan; en bij de nieuwbouw op het 
Deltaplein in het centrum.

Chris Eggink

Eggink was een van de eerste amateurarcheologen die als lid van de AWN actief waren in Voorschoten en 
omstreken. Op de foto hieronder geeft hij uitleg over een aantal vondsten die gedaan zijn in Voorschoten. Ten-
toonstelling Toonschaal ’62 Oud Voorschoten in het Cultureel Centrum.

Daarnaast een foto van een neolithische bijl. Dit type bijl werd gebruikt door de bewoners van de Vlaardingen- 
cultuur zoals deze cultuur uit de nieuwe steentijd aan de hand van het aardewerk getypeerd wordt.



9in Vlaardingen voor het eerst dit soort aardewerk uit de 
nieuwe steentijd ontdekt was.

De vindplaats in Boschgeest wordt gedateerd op 
2500-2000 v. Chr. en is de oudste neolithische cultuur in 
Voorschoten. Helaas zijn er geen duidelijke sporen van 
een boerderijplattegrond aangetroffen. Toch weten we 
van opgravingen elders hoe zo’n boerderij uit die periode 
er uitgezien moet hebben. In de afbeelding hieronder 

zien we zo’n huis dat is opgegraven in Wateringen. 
Twee middenpalen ondersteunen het dak en verdelen de 
ruimte in tweeën. Het huis was 11 m lang en 4 m breed, 
vrij klein dus. Een duidelijk woon- en staldeel is niet te 
onderscheiden, maar algemeen neemt men aan dat de 
dieren en de mensen in zulke boerderijen samen onder 
een dak huisden.

Afb. 6. Schets met C18 en C17: die geven de plaatsen aan waar de 
bewoningssporen van de nederzetting uit de nieuwe steentijd zijn 
aangetroffen.

Afb. 7. Huisplattegrond bij Wateringen uit de Vlaardingen-cultuur 
met in het midden twee grote steunpalen.

Afb. 8a (rechts) en 8b 
(volgende pagina). Potten 
uit de Vlaardingen-cultuur 
gevonden in Voorschoten.

a
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Het aardewerk uit de Vlaardingen-cultuur, zoals dat 
ook in Voorschoten is aangetroffen, was vrij grof gemaakt 
en werd gebakken in plaatselijke veldovens. De klei werd 
gemengd met zand en dat kun je goed zien op de breuk-
vlakken. Hier is een mooi voorbeeld van een pot uit deze 
periode.

2. Locatie voormalige fabriek Steijn

De tweede plaats waar sporen van een nieuwe steentijd 
nederzetting zijn aangetroffen, lag bij de voormalige fabriek 
van Steijn aan de Donklaan. Evenals bij de opgraving in 
Boschgeest werden hier ook geen huizenplattegronden 
gevonden maar wel 6 haardplaatsen, verspreid gelegen 
over een groot terrein. Mogelijk hebben we hier te maken 
met een terrein waar men zomer- of jachtkampen hield. 
Ook hier werd veel aardewerk en ook vuurstenen werk-
tuigen gevonden. Het aardewerk lijkt iets jonger te zijn en 
behoort tot de laatste fase van de Vlaardingen-cultuur die 
een overgang vormt naar een latere neolithische periode. 
Die periode wordt de Standvoetbekercultuur genoemd 
naar de daarvoor typische vorm van het gebruiksaarde-

werk. We zijn dan inmiddels bij zo’n 2000 jaar voor Chr. en 
op weg naar de bronstijd.

Bij deze opgraving is vastgesteld dat de strandwal 
in de loop der tijd minder aantrekkelijk is geworden voor 
bewoning doordat er zandverstuivingen optraden. De 
boeren van de Vlaardingen-cultuur leefden van veeteelt 
en landbouw waarvoor zij veel van het loofbos moesten 
kappen om voldoende akkergrond en weiland te creëren. 
Deze ontbossing van de strandwal heeft geleid tot zand-
verstuivingen. De akkerbouw zelf was ook niet erg efficiënt; 
de ploeg was nog niet uitgevonden en waarschijnlijk heeft 
men de granen gezaaid in rijtjes opengewerkte grond. De 
opbrengst aan graan van dergelijke akkers wordt geschat 
op 1000 kg per hectare. Daarvan moest destijds een 
kwart bewaard worden om als zaaigoed te dienen, dus 
het bestaan op die strandwalnederzetting was schraal en 
beslist geen vetpot.

3. Het voormalige marine-terrein aan de 
Donklaan

De derde vindplaats uit de Vlaardingen-cultuur, uit de 
nieuwe steentijd dus, lag op het voormalige terrein 
van Defensie, gelegen langs de Donklaan naast de 
aardewerk fabriek van Pieter Groeneveld. Hier hebben wij 
als AWN-afdeling Rijnstreek zelf in 2011 een opgraving 
mogen uitvoeren met financiële steun van de gemeente 
Voorschoten. Het terrein is onderzocht met 5 proefsleuven 
die aangegeven zijn op onderstaande figuur. De grillige 
ligging van de proefsleuven wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van betonnen fundamenten van de voorma-
lige barakken van het munitiedepot en op die plaats kon 
natuurlijk niet gegraven worden.

Er is drie weken lang met veel deelnemers en met veel 
enthousiasme opgegraven. Hier een impressie van de ac-
tiviteiten op het terrein.

Het meest interessante deel was de zuidzijde van 
put 2. Hier werden zoveel aardewerkfragmenten gevonden 
dat besloten werd om dit deel van de put in vlakken van 

b
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1 m2 te verdelen en per laag van 10 cm uit te zeven. Het 
was ons toen al duidelijk dat we hier met aardewerk uit de 
Vlaardingen-cultuur te maken hadden. Dat aardewerk zat 
in een dunne zwarte laag van ongeveer 10-15 cm dik. Die 
is duidelijk te zien op het profiel van put 2 (afb. 11).

De zwarte laag aarde boven de jalon, de meetstok, is 
de bewoningslaag van de Vlaardingen-cultuur. Daarboven 
zien we een lichtgekleurde stuifzand-afzetting met daar 
weer boven een veen-klei laag.

Ook in put 3 is deze zwarte bewoningslaag aangetrof-
fen, wat goed te zien is in het profiel van put 3.

Afb. 9. De vijf proefsleuven voor het onderzoek.
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Afb. 10. Impressie AWN-opgraving Donklaan.

Afb. 11. Profiel van put 2.
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In dit profiel is de zwarte bewoningslaag afgedekt door 
stuifzand; de laag zelf ligt op het witte zand van de oor-
spronkelijke strandwal. Nog iets dieper daaronder vonden 
wij een laag met houtsnippers die na onderzoek uit natuur-
lijk drijfhout bleek te bestaan.

Helaas hebben we geen huisplattegrond gevonden. 
We denken dat de zwarte laag deel uitmaakte van een 

erf en dat het huis niet ver hier vandaan gestaan moet 
hebben. Er is ongeveer 2 kg aan aardewerkfragmenten 
gevonden. Een van die fragmenten was de bodem van 
een kleine pot. De tekening in afb. 13 (L. de Bree) geeft 
aan hoe die potbodem er uitzag.

De gemeente Voorschoten heeft de aanbevelingen van 
de AWN-afdeling Rijnstreek om het terrein nader te onder-
zoeken opgevolgd en dit is door het bureau RAAP en later 
Archol verricht. De donkere bewoningslaag is ook elders 
op het terrein weer aangetroffen, maar ook daar werden 
geen sporen van huizenbouw gevonden. Het blijft dus een 
raadsel waar de mensen precies hebben gewoond.

4. Deltaplein

De vierde plaats waar sporen uit de nieuwe steentijd 
werden gevonden was bij de opgravingen op het Delta-
plein in het centrum van Voorschoten. Bij deze opgraving 
zijn sporen gevonden uit diverse periodes vanaf het neoli-
thicum, de nieuwe steentijd, tot aan onze moderne tijd toe.

Het oudste spoor dat aangetroffen werd was wel 
bijzonder: een flinke waterkuil waarin nog de restanten 
van vlechtwerk te zien waren.

Bij het verder verdiepen van de put werd veel 
aardewerk gevonden, in totaal bijna 2 kg scherven. Dit 
aardewerk heeft alle kenmerken van de Vlaardingen- 
cultuur, met de wanddikte en de verschraling met zand. 
De relatie tussen de waterkuil en de laag met aardewerk 
is onduidelijk; de waterkuil kan ook gebruikt zijn als drenk-
plaats voor het vee.

Samenvattend kunnen we stellen dat al in de nieuwe 
steentijd boeren van de Vlaardingen-cultuur zich op de 

Afb. 12. Profiel put 3, ruim een meter onder het maaiveld.

Afb. 13. Tekening 
bodemfragment potje.



14 strandwal van Voorschoten gevestigd hadden. De huizen 
waarin ze woonden hebben we niet gevonden, evenmin 
als een grafveld voor hun doden. Opmerkelijk is dat de 
aanwezigheid van deze boeren al een duidelijk effect had 
op het leefgebied, wat met name blijkt uit de afzettingen 
van stuifzand.

Afb. 14. a: Waterkuil of drenkplaats. 
b: Vlechtwerk in de waterkuil.



15Hoofdstuk 4
Voorschoten in de brons- en ijzertijd

De bronstijd is de periode van 2000 v.Chr. tot 900 voor 
Chr. Uit deze periode zijn er in Voorschoten zelf geen 
sporen van bewoning gevonden. Wel in de ons omrin-
gende gemeenten. Zo is er in Voorhout een bronsdepot 
opgegraven, een verzameling bijlen die mogelijk door een 
rondreizende smid achtergelaten is.

Onze omgeving was zeker niet verlaten, zoals blijkt 
uit de vondst van het grafveld van Wassenaar waar elf 

skeletten zijn opgegraven, vrouwen, mannen en kinderen, 
die een gewelddadige dood gestorven zijn. Het was een 
roerige tijd.

We weten ook hoe in de bronstijd de woonstal-boerde-
rijen er uitzagen. Daarvan is een mooi voorbeeld opgegra-
ven in Noordwijk (afb. 17).

Maar niets van dit alles is in Voorschoten aangetroffen. 
Toch hebben we in ons dorp een heel bijzonder bronstijd-
monument, namelijk de knuppelweg vanaf de Krimwijk: 
een veenpad dat ontdekt werd bij de aanleg van de nieuwe 
woonwijk Allemansgeest. Veenpaden werden aangelegd 
om over de drassige moerasbodem te kunnen lopen. Om 
die begaanbaar te maken, verstevigde men de ondergrond 
met bijeengebonden takkenbossen of kleine paaltjes. In 
onderstaande plattegrond is in rood aangegeven hoe die 
paden liepen van de strandwal ter hoogte van de Lauren-
tiuskerk naar de Vliet die in die tijd een veen-riviertje was.

Afb. 15. Hier een mooi voorbeeld van een bronsdepot, gevonden 
in Voorhout.

Afb. 16. Het grafveld van Wassenaar tijdens het opgraven. U kunt dit grafveld 
bezoeken in het Archeologiehuis bij het Archeon in Alphen aan den Rijn waar het 
gereconstrueerd is.
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Afb. 17. Opgravingstekening van een bronstijd-boerderij uit 
Noordwijk-Bronsgeest, uit 1700-1800 voor Chr. De palen in 
het midden dragen het dak en verdelen de ruimte in twee delen. 
In het stalgedeelte zijn extra palen bijgeplaatst. Het woondeel 
bevindt zich rechts van de duidelijke ingang.
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In de nieuwe woonwijk Allemansgeest staat een beel-
dengroep op een pad dat door het water lijkt te lopen. 
Hiermee is de route waarover het veenpad liep heel mooi 
gevisualiseerd. Achter deze beeldengroep is het pad door 
de waterpartij gemarkeerd met palen.

Waartoe dienden die paden? In ieder geval niet 
om drinkwater te halen. Daarvoor werden waterkuilen 
aangelegd op de strandwal, want die leverden water 
van betere kwaliteit. Ging men op visvangst? Lagen er 
bootjes op de Vliet? Veenpaden zijn overal gevonden 
daar waar moerassige gebieden waren. Vaak bracht 
men in het moeras offers: kostbaarheden zoals bronzen 
wapens en soms ook mensen. Dat was niet het geval 
in de wijk Allemansgeest, in ieder geval heeft men daar 
niets van offergaven gevonden.

Afb. 18. Ligging 
van de veenpaden 
in rood.

Afb. 19. Impressie 
van het veenpad.



18 De ijzertijd in Voorschoten (van 900 v.Chr. 
tot 12 v.Chr.)

In de ijzertijd worden voor het eerst op grote schaal ijzeren 
werktuigen gebruikt. De mensen woonden nog steeds in 
woonstal-boerderijen die niet veel verschilden met die uit 
de bronstijd. In het algemeen waren ze wel wat kleiner. 
In Voorschoten is tot nu toe geen boerderij uit de ijzertijd 

gevonden. Het meest tastbare spoor uit de ijzertijd is een 
waterkuil die is aangetroffen in de Bachlaan in 2014.

In de buurt van deze waterput zal zeker een boerderij 
hebben gestaan, maar daar is ieder spoor van verdwenen.

Dat er in de ijzertijd wel degelijk bewoning was in 
Voorschoten blijkt uit het feit dat bij de opgravingen langs 
de Donklaan en op de Donk greppels zijn gevonden 
met duidelijk herkenbare aardewerkfragmenten uit deze 
periode. De strandwal was ook in de ijzertijd de aange-

Afb. 20. Doorsnede afvalput/waterput met hierin bewoningssporen. Onder de waterput is nog een funderingspaaltje te zien.



19wezen plek om te boeren en te wonen. De ploegsporen 
die gevonden werden bij de Donk zijn mogelijk ook uit 
de ijzertijd.

Ploegsporen zijn de krassen in de grond die gemaakt 
zijn door het gebruik van een eergetouw, een primitieve 
ploeg, hieronder schematisch weergegeven in afb. 22.

Afb. 21. Ploegsporen op het terrein van de voormalige fabriek Steijn.

Afb. 22. Een eergetouw. Een eergetouw of schuifploeg zette de grond 
niet om, maar maakte alleen de bovengrond los. Een eergetouw 
bestond uit een dissel waaraan een hak bevestigd was. Hiervan werd 
tot in de Vroege Middeleeuwen gebruik gemaakt voor het ploegen 
van een akker. 
Op zich zijn de sporen van een eergetouw niet te dateren maar 
zijn het begeleidende vondsten die een plaatsing in de tijd mogelijk 
maken. Tekening: A. Numan.



20 Hoofdstuk 5
De Romeinen in Voorschoten

Het moet voor de mensen uit de ijzertijd een bijzondere 
gebeurtenis zijn geweest, de komst van de Romeinen en 
daarmee de kennismaking met een heel andere cultuur. 
We moeten ons wel realiseren dat dit geen echte intocht 
is geweest. De Romeinen kwamen aanvankelijk zo af 
en toe in onze regio. Voor het eerst in 53 v.Chr., toen 
Caesar het gebied van het huidige België veroverde en 
daarbij veldtochten maakte naar onze streken. De eerste 
echte Romeinse nederzetting in onze streken was het 

kamp Noviomagus bij Nijmegen dat in 12 v.Chr. gesticht 
is en diende als uitvalsbasis voor het Romeinse legioen. 
Kort daarna, in 15 na Chr., legden de Romeinen een 
haven aan bij Velzen als voorbereiding op de verovering 
van Brittannië. In 40 na Chr., toen de Rijn de rijksgrens 
vormde, werd er langs de rivier een verdedigingslinie 
van vele Romeinse forten, de Limes, aangelegd om de 
grens en de vaart op de Rijn, de belangrijkste verkeers-
ader, te beschermen.

Vlak bij Voorschoten lag ook zo’n fort, een castellum, 
namelijk Matilo bij Leiden.Afb. 23. Reconstructie van het castellum Matilo bij Leiden. (foto 

Erfgoed Leiden)



21Een teken van Romeinse aanwezigheid hier in Voor-
schoten is het kanaal van Corbulo. Corbulo heerste 
namens de Romeinse keizer in onze streken vanaf 47 na 
Chr. Als gouverneur en legeraanvoerder lag hij met twee 
legioenen in onze regio klaar om nu definitief Brittannië te 
gaan veroveren. Het verhaal gaat dat zijn manschappen 
niks te doen hadden en als tijdverdrijf aan het werk gezet 
moesten worden. Hij liet zijn soldaten een kanaal graven 
als verbinding tussen de Maas en de Rijn. Lang heeft men 
gedacht dat de Vliet onderdeel was van dat kanaal maar 
uitvoerig onderzoek in Voorschoten en Leidschendam 

heeft laten zien dat het kanaal westelijk van de Vliet is 
gegraven, op korte afstand daarvan.

In afb. 24 zien we de loop van de zogenaamde 
gracht van Corbulo, de verbinding tussen Maas en Rijn 
met daarlangs het fort Forum Hadriani en dat van Matilo 
bij Leiden. Met een rode V is Voorschoten aangegeven, 
midden op de route. De gracht van Corbulo is ten dele 

Afb. 24. Het kanaal van Corbulo. Afb. 25. De gracht van Corbulo tijdens de opgraving in 
Voorschoten. a: Romeinse kruiken in de gracht; b: op de achtergrond 
zien we de Vliet. (foto’s H-W van der Leeuw).

a

b
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bewaard gebleven tussen Leiden (Matilo) en Voorburg 
(Forum Hadriani). Forum Hadriani was de grootste 
Romeinse stad in de westelijke regio en kreeg een be-
langrijke marktfunctie later in de tweede eeuw na Chr. Ook 
in Leidschendam is deze gracht op meerdere plaatsen 
gevonden.

Er is zeker ook over land een verbinding geweest van 
Matilo naar Forum Hadriani en deze weg zal ongetwij-
feld over de strandwal gelopen hebben, maar daarvan 
zijn geen sporen aangetroffen. Op die hoog gelegen 
strandwal, begroeid met bomen, waren bodemverstevi-
gingen ook niet nodig.

Woonden er Romeinen in Voorschoten? Er zijn 
geen sporen gevonden van huizen, barakken of andere 
gebouwen maar die kunnen er in de omgeving wel 
geweest zijn. Bij waarnemingen door de AWN in het 
centrum van Voorschoten zijn slechts enkele Romeinse 
resten gevonden; het gaat hier om fragmenten aardewerk 
en dakpannen. Bij de uitbouw van woningen, zoals op 
het achterterrein van het pand Treubplein 18 en in de tuin 
van de antiekwinkel in de Bakkersteeg, is archeologisch 
onderzoek verricht en daarbij zijn deze sporen aangetrof-
fen. Het gaat wel om beperkte vondsten.

Afb. 26. Reconstructie Forum Hadriani op z’n hoogtepunt (tek.: B. Brobbel).
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De vroege middeleeuwen

Op het einde van de derde eeuw dringen Germaanse 
stammen steeds meer onze streek binnen en gedurende 
de vierde eeuw trekken de Romeinen zich steeds verder 
terug uit de noordwestelijke gebieden van hun rijk. Men 
veronderstelt dat tijdens de Romeinse periode in onze 
regio langs de Oude Rijn ongeveer 15.000 mensen 
woonden. Na het vertrek van de Romeinen is dat aantal 

teruggevallen naar enkele duizenden. Men sprak van de 
donkere eeuwen na de Romeinse periode.

Waren onze streken toen woest en ledig? Zeker niet. 
De Franken en andere stammen maken gebruik van het 
vertrek van de Romeinen en installeren zich als nieuwe 
heerserselite. Nu, na 20 jaar opgravingen langs de Oude 
Rijn, weten we daar veel meer van. Opgravingen in de 

Afb. 27. Overzicht 
bewoningssporen 
monding Rijn in de 
vroege middeleeuwen.



24 Zanderij in Katwijk; Valkenburg de Woerd; Oegstgeest; 
Leiden Boshuizerkade; Leiderdorp; en Koudekerk, waar 
tientallen vroeg-middeleeuwse boerderijen en een haven-
nederzetting zijn opgegraven. Deze dateren uit de 6de en 
7de eeuw, de Merovingische tijd, genoemd naar de Fran-
kische koning Merovech, stamvader van die dynastie. In 
onderstaande afbeelding wordt een overzicht gegeven 
van de bewoningssporen in de delta van de Rijn.

Het beeld dat we hebben gekregen uit al deze boven-
staande opgravingen is dat in de monding van de Rijn een 
intensieve bewoning was en dat men huisde in woonstal-
boerderijen, dat er veel ambachten werden uitgeoefend en 
dat er een levendige handel plaatsvond. Er is een aantal 

grafvelden gevonden en uit de rijke grafvondsten is op te 
maken dat men in een zekere welvaart verkeerde. In het 
grafveld de Horn in Rijnsburg werden deze fraai bewerkte 
riemgesp en dit gordelbeslag aangetroffen, die afkomstig 
zijn van buiten onze gebieden.

Werd Voorschoten in deze tijd ook bewoond? De ar-
cheologie heeft uit deze periode geen bewoningssporen 
teruggevonden die daarop wijzen. Toch weten we dat er 
in de vroege middeleeuwen bewoning in onze dorpsom-
geving moet zijn geweest, en wel uit geschreven bronnen, 
een bisschoppelijk document. Er is namelijk in de 9e eeuw 
een lijst opgesteld van goederen die voor de komst van 
de Vikingen toebehoorden aan het bisdom van Utrecht en 
daarin staan namen uit onze gemeente.

Afb. 28. Riemgesp.

Afb. 29. Gordelbeslag.



25

De goederenlijst van Sint Maarten

Nadat er een einde was gekomen aan de Vikingheerschappij in het Hollandse kustgebied, die duurde van 840 tot 
885, liet de Utrechtse Sint Maartenskerk een lijst opstellen van bezittingen die de bisschop van Utrecht in de tijd 
voor de Vikingen had verworven en die hij terug wilde hebben. Deze goederenlijst is een belangrijke bron voor 
onze kennis over de nederzettingsgeschiedenis van West-Nederland. 

Nadat de Vikingen waren vertrokken bleek dat veel van de bisschoppelijke bezittingen waren overgenomen 
door de graaf, die hier niet gelijk afstand van wilde doen. Uit de lijst blijkt dat in de loop der tijd veel mensen hun 
bezit of delen ervan aan de kerk hadden geschonken bij leven of als nalatenschap. Doorgaans waren dit mensen 
uit de elite of de Frankische koning zelf. Meestal schonk men enkele boerderijen met het bijbehorende land 
(mansi) maar soms waren het complete dorpen (villae) of grote delen daarvan die aan de kerk werden vermaakt.

Het gedeelte van de goederenlijst dat betrekking heeft op de Rijnmonding vermeldt voor onze regio: Lippinge 
Ter Lips, een hoeve; Watdinchem, Ter Wadding, mogelijk drie hoeven; en Forschate drie hoeven.

Afb. 30. Opgravingen in de 
dorpskerk, jaren ’60 (foto 
ROB).
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Bekende namen, zou men zeggen, maar waar precies 
lagen nou die hoeven? Aanwijzingen ontbreken daarvoor, 
waarbij men wel moet bedenken dat het grondgebied van 
de gemeente erg uitgestrekt was en doorliep tot aan de 
Oude Rijn.

Stond er in Voorschoten ook al een kerkje? Het huidige 
kerkgebouw aan de Schoolstraat stamt uit de 19e eeuw. 
De toren is ouder, die is in de 16e eeuw opgetrokken. De 
dorpskerk van Voorschoten heeft een voorganger gekend 
die terugging tot de middeleeuwen. Bij de verbouwing in 
de jaren zestig van de vorige eeuw is er een beperkte 

opgraving geweest in de kerk zelf en die heeft laten zien 
dat er een tufstenen voorganger moet zijn geweest en 
mogelijk heeft er al eerder een kerkje gestaan. De kerk 
van Voorschoten had een belangrijke status; er hoorden 
drie kapellen bij: de Sint-Nicolaaskapel aan de Hofweg, de 
kapel aan de Wilsveenseweg te Wilsveen en die aan de 
Veurse Achterweg te Veur.

Helaas ontbreekt er een beschrijving van de opgraving, 
wel hebben we twee foto’s waarop de basementen van de 
tufstenen pijlers te zien zijn.

Afb. 31. Tufstenen 
basementen.
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Voorschoten in de middeleeuwen

Over de geschiedenis van het Ambacht van Voorscho-
ten is al veel geschreven. De eerste historische bronnen 
dateren uit de dertiende eeuw. Dan is er al sprake van een 
dorp. Zo spreekt men over de slag bij Voorschoten in 1204 
toen de graaf van Loon de stad Leiden belegerde en hier 
in Voorschoten mogelijk zijn kampement had.

Wat kan de archeologie ons leren over de middel-
eeuwse bewoning? Er is veel opgegraven in de laatste 
20 jaar in Voorschoten, zowel door de AWN als door com-
merciële archeologische bedrijven: bij de bouw van de 
Albert Heijn; de Hema; de nieuwe RABO-bank; de Etos en 
het Deltaplein. De AWN-afd. Rijnstreek heeft zijn steentje 
bijgedragen met name op het terrein van de voormalige 
glashandel van Van Aken waar nu de Etos is gevestigd; 
achter het Wapen van Voorschoten op het pleintje naast 
de vishandel; en op het Hema-terrein.

Opgraving Treubstraat

De opgraving tussen de Treubstraat en de Schoolstraat, 
op het terrein waar nu de Etos is gevestigd, gaf ons in 
2005 een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen in 
het bodemarchief van onze dorpskern. Op een relatief klein 
terrein van 15 bij 30 m werden zeer veel sporen gevonden 
van vroegere bewoning. Al die sporen, de aardewerkvond-
sten, de paalgaten en de verschillende dieptes daarvan, 
de sloten en waterputten werden op een allesporenkaart 
genoteerd.

De aardewerkvondsten zijn bij opgravingen van groot 
belang omdat aan de hand daarvan de bewoningsperi-
ode gedateerd kan worden. Het type aardewerk is door 
de eeuwen heen erg afhankelijk van smaak en mode en 
aan de veranderingen van vormen en baktechniek kun je 

zien uit welke tijd het dateert en dat is belangrijke infor-
matie over de tijd waarin het terrein bewoond is geweest. 
Het is duidelijk dat deze locatie midden in het dorp een 
intensieve bewoning heeft gekend en daarom zijn ook 
verschillende fasen van bewoning terug te vinden in het 
opgravingsonderzoek.

Na een grondige analyse van de grondsporen waarin 
met een computerprogramma lagen op verschillende 
diepten konden worden geanalyseerd, zijn we tot de 
volgende fasering gekomen van de sporen.

In rood zijn de oudste sporen aangegeven, die dateren 
van tussen de jaren 1000 tot 1300. Nauwkeuriger kunnen 
we het helaas niet weergeven, daarvoor hebben we niet 
genoeg aardewerkresten gevonden in de sporen. Aan de 
zuidkant van het terrein zien we vier heel zware palen die 
de dragers zijn geweest van het dak van een huis dat hier 
kort na 1000 moet zijn gebouwd. De twee greppels aan 
de west- en oostkant daarvan zijn afvoergreppels geweest 
voor het regenwater. Het huis zal dus 10-12 m lang zijn 
geweest. De overige rode vlekken zijn afvalkuilen die over 
het erf verdeeld lagen. Een ervan die aan het huis grenst 
was mogelijk een waterput die later als afvalkuil is gebruikt.

Verder loopt er een lange greppel oost-west en dit lijkt 
een erfscheiding te zijn geweest. Ten noorden van deze 
greppel is geen bewoning geweest in de middeleeuwen, 
maar wel in later tijd. Het is opvallend dat op een oude ka-
dastrale kaart, de minuutkaart van Voorschoten uit 1830, 
deze erfafscheiding nog steeds te zien is.

Wat hebben we daar nog meer gevonden?

Heel veel aardewerkfragmenten, delen bouwmateri-
aal, botafval en metaalvondsten, vooral ijzeren nagels. 
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Afb. 32 (boven). Fasering van de sporen. Links 
is de Schoolstraat, met direct daarnaast de 
brede sloot.

Afb. 33 (links). Legenda fasering sporen.

Afb. 34. Impressie van de sporendichtheid 
bij de opgraving. Ieder geel bordje geeft een 
bewoningsspoor aan.
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Afb. 35. Dwarsdoorsnede van een vermoedelijke waterkuil.

Afb. 36. Sterk uitvergrote minuutkaart uit 1830 met in blauw het 
opgegraven perceel dat hier gesplitst is in twee percelen (460 en 
458) gescheiden door een erfgreppel. We kunnen spreken van een 
van de oudste bebouwde plaatsen in het dorpscentrum.

Afb. 37. Siegburg kan 
1350-1450.

5 cm

Afb. 38. Zandstenen vijzel met een datering 1300-1500.

5 cm
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Bijzonder zijn de vrijwel complete Siegburg kan, de 
zandstenen vijzel en de benen kaardkam.

Nog twee opmerkelijke vondsten zijn het vermelden 
waard.

Zoals de tonputten. Er zijn veel tonputten gevonden 
die gemaakt zijn van oude wijnvaten; die vormden de 
wanden van waterput. Op de allesporenkaart staan er 
negen afgebeeld. Eeuwenlang bestond de watervoor-
ziening in Voorschoten uit een in het zand uitgegraven 
gat waarin een of twee wijnvaten als putwand gebruikt 
werden. De tonputten liggen allemaal op de rand van het 
erf. Het waren er zoveel omdat ze niet lang meegingen 
en vaak vervangen moesten worden. Sommige duigen 
hadden merktekens zoals hier te zien is.

Afb. 39. Benen kaardkam 1300-1700 
met rechts de afgebroken tanden.

Afb. 40. Merktekens 
op duigen gebruikt 
als tonput.

Afb. 41. Palen in de sloot van een bruggetje?



31Een andere interessante vondst is de sloot die het 
perceel aan de Schoolstraat begrensde. Het was een 
flinke sloot, van minstens 2 m breed en 0,6 m diep (tot het 
grondwaterniveau).

Opmerkelijk is dat deze sloot ook verderop in de 
Schoolstraat is teruggevonden bij de opgravingen achter 
het Wapen van Voorschoten, evenals bij de Albert Heijn 
en ook weer op het Deltaplein. Het is een zeer duidelij-
ke, lange en brede sloot die nergens op de oude kaarten 
van Voorschoten terug te vinden is. Bij de opgraving zijn 
heel veel aardewerkfragmenten gevonden die gedateerd 
kunnen worden van 1200 tot 1500. Daarna is de sloot als 
afvalplaats gebruikt. Hier op het terrein van de Etos troffen 
we ook de resten aan van een bruggetje over de sloot 
langs de Schoolstraat.

Een waterput op het achterterrein van het 
Wapen van Voorschoten

Bij de bouw van de nieuwe, inmiddels opgeheven 
RABO-bank aan de Schoolstraat, op het terrein naast 
vishandel de Visarend, werd de AWN in de gelegenheid 
gesteld om in de funderingssleuven opgravingen te doen. 
De resultaten waren verrassend. In de kleine funderings-
sleuven vonden we sporen van greppels, palen en afval-
kuilen die op basis van het daarin aangetroffen aardewerk 
ook tussen 1000-1300 konden worden gedateerd.

De greppels die vlak bij de bebouwing van het huidige 
Wapen van Voorschoten liggen zijn afvoergreppels van 
het huis dat ten oosten hiervan gelegen was. De greppels 
die aan de kant van de Schoolstraat lagen zijn de sporen 
van een diepe sloot, waarschijnlijk dezelfde sloot die ook 

Afb. 42. Zo zien de sporen 
van greppels eruit bij de 
opgraving.
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verderop in de Schoolstraat gevonden is. In het midden 
van het terrein lag een waterput.

Van het hout van de tonput was niet veel meer over, 
slechts resten op het grondwaterniveau. De drie paal-
sporen die zijn gevonden, zijn mogelijk de hefbomen die 
gebruikt kunnen zijn om het water te putten. In de tonput 
werd de bodem van een mooie waterkan gevonden. Deze 
kan van roodbakkend aardewerk dateert uit begin 1400 en 
is spaarzaam geglazuurd aan de binnenkant.

Op dit terrein werd ook nog een kleine uit bakstenen 
opgemetselde beerkelder gevonden waarin veel fragmen-
ten van Delfts aardewerk en glas van drinkbekers uit de 
18de eeuw werden aangetroffen.

Op dit terrein is ook ijzerafval gevonden, een aantal 
van 136 slakken. Dit zijn resten die vrijkomen bij het 
smeden van ijzer. Deze slakken hebben een hoog soor-
telijk gewicht maar zijn niet magnetisch. De slakken lagen 
verspreid over het hele terrein. Mogelijk werd hier door 
een plaatselijke smid ijzer verwerkt.

Een boerderij op het terrein van de Hema

Bij de aanleg van de parkeergarage onder de HEMA werd 
onderzoek gedaan door het archeologisch bedrijf het ADC. 
Er werden daartoe drie proefsleuven gegraven. Daarbij is 
een boerderij uit de 14de eeuw gevonden.

Op deze plaats heeft eeuwenlang een boerderij 
gestaan. De plattegronden van de bebouwing oversnijden 
elkaar en daaraan is te zien dat de boerderij in de loop 
van de tijd verschillende keren is verbouwd. We kunnen 
de bewoning in een drietal fases onderscheiden. Het 
aardewerk dat hier bij deze boerderij is aangetroffen kan 

Afb. 43. Sporenkaart 
tonput (groen).

Afb. 44. Fragment waterkan.
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gedateerd worden in de 12de tot 14de eeuw, uit dezelfde tijd 
dus als die van de bewoning bij de Treubstraat en die bij 
het Wapen van Voorschoten.

Aansluitend aan het onderzoek van het ADC heeft de 
AWN de verdere ontgraving van de parkeerkelder archeo-
logisch begeleid. Er zijn afvalkuilen en greppels gevonden 
die waarschijnlijk ook bij de boerderij hoorden. Daarnaast 

Afb. 45. De drie proefsleuven.
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troffen we enkele afvalkuilen uit latere perioden aan. Ook 
werd een funderingsbalk gevonden van een schuur uit de 
17de eeuw.

Over het hele terrein zijn zes waterputten gevonden 
die waren opgebouwd uit oude wijnvaten. De datering van 
deze tonputten lag tussen de 14de en 17de eeuw. Op de 
duigen van de gebruikte wijnvaten zijn weer merktekens 
gevonden, waaronder deze bijzondere markering (afb. 47).

Een boerderij op het Delta-terrein

Bij het archeologisch onderzoek, door Archeodienst, 
voorafgaande aan de bouw en herinrichting van het  
Delta-terrein, zijn sporen gevonden van een boerderij die 
west-oost georiënteerd heeft gestaan.

Afb. 46. Huiswand 
greppels.

Afb. 47. Merkteken op houten duig.
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Afb. 48. De sporenkaart van 
de boerderij op het Deltaplein.

Afb. 49. Tonput gevonden op het Deltaplein. Afb. 50. De tonput na het afgraven van de voorkant, met houten duigen links en 
rechts. Bijna heel kruikje, Siegburg?, links, en 2 runderbotten.
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Hier heeft een flinke boerderij gestaan van 22,5 bij 
5,8 m. Het was een een-beukig gebouw; dat betekent dat 
er geen middenpalen stonden die het dak ondersteunden 
boven de grote doorlopende ruimte. Op basis van het hier 
aangetroffen aardewerk is deze boerderij gedateerd in de 
eerste helft van de 13de eeuw en dit past dus heel goed 
in het beeld van de bebouwing zoals we die elders in de 
dorpskern van Voorschoten hebben aangetroffen.

Ook hier zijn weer de waterputten gevonden, in totaal 
meer dan vijf exemplaren waaronder deze mooie tonput 
die nog aardig intact was (afb. 49 en 50). Bij het uitgraven 
van deze tonput werd een bijna gave steengoed kan 
gevonden die uit begin van de 14de eeuw dateert (afb. 51).

Een bijzondere vondst was een stenen bruggenhoofd, 
hier afgebeeld (afb. 52). Het gaat om een halfrond stuk 
metselwerk gelegen aan de rand van de opgraving aan de 

zijde van de Schoolstraat. Mogelijk is dit een deel van een 
bruggenhoofd van een brug over een sloot, die mogelijk 
toegang gaf tot het grondgebied van het huis Ter Lips dat 
ten noordwesten van het onderzoeksgebied lag.

Ook hier weer treffen we de sloot aan die langs de 
Schoolstraat liep en die klaarblijkelijk hier zo breed was 
dat een stevige brug nodig was. Bij opgravingen in de 
dorpskern zagen we deze sloot al vier keer: Op het terrein 
van de Albert Heijn, hier was er slechts een ondiepe 
greppel; op het terrein tussen Treubstraat en Schoolstraat 
(nu Etos), hier een brede en diepe sloot met mogelijke 
restanten van een bruggetje; op het achter- terrein van het 
Wapen van Voorschoten, hier is het een brede en diepe 
sloot; op de rand van de Schoolstraat ter hoogte van de 
Tramstraat op het Deltaplein, met mogelijk het gemetselde 
bruggenhoofd.

Afb. 51. Siegburg kruik uit de tonput naast 
het stenen bruggenhoofd.

Afb. 52. Stenen bruggenhoofd.



37

Deze sloot liep achter de bewoning van de huidige 
Voorstraat langs maar in de Schoolstraat is geen spoor 
meer te vinden dat wijst op het vroegere waterloopje. 
Hierboven zien we een afbeelding van de Schoolstraat 
zoals die er in de 18de eeuw uitzag. In die tijd werd de 
Schoolstraat nog de Achterweg genoemd en deze liep als 
het ware achter het centrum om.

Op deze afbeelding is geen spoor van een brede sloot 
te zien; die was dus al gedempt. Dat stemt overeen met 
het aardewerk dat in de sloot gevonden werd; daarin wordt 
nauwelijks aardewerk later dan de 17e eeuw aangetroffen. 
Op geen van de bekende tekeningen of oude kaarten van 
Voorschoten is de sloot terug te vinden.

Afb. 53. Een weergave van de Achterweg in de 18de eeuw door Jacob 
Elias la Fargue, werkzaam tussen 1750 en 1778.
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Voorschoten na de middeleeuwen

Voor de geschiedenis van Voorschoten na de middeleeuwen 
kunnen we aardig wat literatuur raadplegen. Uit historische 
bronnen is al veel bekend over de kastelen, buitenplaatsen, 
boerderijen en polders in en rondom Voorschoten. Maar 
ook door archeologisch onderzoek zijn we meer te weten 
gekomen over deze periode van onze bewoningsgeschiede-

nis. We willen hier afsluiten met twee archeologische onder-
zoeken naar bekende kastelen van Voorschoten.

Ter Lips

Ter Lips is een belangrijk kasteel geweest dat gestaan 
heeft op het terrein tussen de Wijngaardenlaan en de J.W. 
Frisolaan. Het staat aangegeven op oude landkaarten van 
de stad Leiden en omstreken.

Het kasteel is rond 1385 gebouwd en is afgebro-
ken eind 18e eeuw. Tot de belangrijke bewoners horen 
leden van de adellijke familie Van Wijngaarden. In 1952 
heeft Prof. Renaud een opgraving uitgevoerd naar de 
resten van dit kasteel vlak voordat de nieuwe Nassau-
wijk ten noorden van de Wijngaardenlaan zou worden 

Afb. 54. Kaart van Leiden en omstreken, 1615. Afb. 55. Slot Ter Lips, onder Voorschoten, 1739. Gravure naar een tekening 
van Abraham de Haen.
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aangelegd. Daarbij bleek dat het slot tussen de Wijngaar-
denlaan en J.W. Frisolaan heeft gelegen. Op de foto’s 
van de opgraving zien we de funderingen van het kasteel 
op het terrein waar de huizen van de J.W. Frisolaan later 
werden gebouwd.

Het kasteel Roucoop

De AWN-afdeling Rijnstreek heeft in 1990-1991 een noodop-
graving gedaan op het terrein waar een onderkomen voor de 
scoutinggroep Leif Erikson gebouwd zou worden.

Van dit kasteel is niet veel bekend. We weten niet 
wanneer het gebouwd is en de vroegste gegevens over de 
eigenaren gaan terug tot het begin van de 16de eeuw. In de 
tijd van het beleg van Leiden in 1574 is het verwoest en rond 

1587 weer herbouwd. Lang is het in het bezit geweest van 
de Leidse patriciërsfamilie Cunaeus. Van een van hen is 
een testament bekend met een boedelbeschrijving van het 
huis. In de tweede helft van de 18de eeuw moet er achter 
het kasteel naar de Vliet toe een groot park met een vijver 
zijn aangelegd. Wie op zoek gaat naar hoe het kasteel 
er uitzag, stuit op verschillende afbeeldingen, maar van 
geen enkele staat vast dat het de juiste weergave is van 
het kasteel Rouwkoop. In 1813 is het kasteel openbaar 
verkocht en waarschijnlijk kort daarop gesloopt.

Wat heeft de AWN gevonden?
In de bouwput lag circa een kwart van het centrale kasteel-
complex. Dit omvat de toegangsbrug tot het kasteeleiland, 
waarop het voorplein met een waterput en de helft van de 
Noord-gracht en de West-gracht met aansluitend kademuren 
en beschoeiingen. Al deze funderingen en bouwresten zijn 
17de/18de-eeuws, evenals vrijwel al de vondsten die men 
aangetroffen heeft; slechts een paar sporen bevatten ouder 
materiaal. Resten van de oudste fase van het kasteel zijn niet 
gevonden. Deze opgraving is nog niet uitgewerkt; er liggen 
nog dozen met vondsten te wachten op duiding, dus werk 
genoeg voor vrijwilligers in de archeologie.

Afb. 56. Kasteel Ter Lips tijdens de opgraving in 1952. Op de foto 
links kijkt men op de achterkant van de huizen aan de noordzijde 
van de Wijngaardenlaan. De foto daarnaast is genomen op de 
plaats waar nu de J.W. Frisolaan is met op de achtergrond de 
huizen aan de Prins Bernhardlaan en met in het verschiet de Kon. 
Wilhelminalaan en daarachter de Dorpstoren.
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Nieuwsgierig geworden? Er is genoeg te lezen over 
de vroege middeleeuwen van de Oude Rijnstreek en 
Nederland.
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Alle afbeeldingen zijn afkomstig van de AWN-afdeling Rijnstreek tenzij 
anders aangeven in de tekst of in de lijst hieronder.

Voorkant. Foto prehistorische boerderij genomen door auteur in het 
Archeon.

Afb. 1. F. Lugt, Het ontstaan van Leiden.
Afb. 2. Atlas van Nederland in het holoceen.
Afb. 3. en afb. 7, AWN Westerheem special Vlaardingen-cultuur.
Afb 4. en 5, Museum Voorschoten.
Afb. 6 en afb. 8b, I.P.P publicatie 102.
Afb. 8a, RMO
Afb. 15. J. van Zoolingen, Het verleden van de velden. Pg. 37.
Afb. 16. R. van Lit, Rijk aan bodemschatten, pg. 105.
Afb. 17. Bronze age settlements in the low countries, edt. S. Arnoldussen 

and H. Fokkens, pg. 171.
Afb. 24. Opgegraven?, archeologisch onderzoek in Rijswijk
Afb. 25 en 26. H-W van der Leeuw
Afb. 26. M.F.P. Dijkstra, 2011: Rondom de mondingen van Rijn en Maas. 

Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in 
het bijzonder de Oude Rijnstreek.

Afb. 28 en 29. RMO
Afb. 30,31 en 56.ROB
Afb. 45 en 46. ADC. Voorschoten, Hema terrain. Rapport 427. 2005.
Afb. 48. Archeodienst.
Afb. 55. Rijksmuseum.
Achterkant. Een weergave van de Achterweg in de 18de eeuw door 

Jacob Elias la Fargue.
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