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4 Hoofdstuk 1
Waarom dit boekje?

In de maanden september en oktober van 2018 heeft de 
AWN-afdeling Rijnstreek een publieksopgraving georgani-
seerd op de Zanderij in de gemeente Katwijk.

Dit werd mogelijk doordat de gemeente Katwijk een 
van de laatste stukjes onbebouwde grond in de Zanderij 
had vrijgegeven voor woningbouw. Op dit terrein had het 
archeologisch bedrijf ADC enkele proefsleuven gegraven 
om te zien of het de moeite waard was om het terrein 
nader te onderzoeken. Men trof daarbij wat sporen aan 
van enkele paaltjes en besloot dat verder opgraven niet 
nodig was. Het terrein werd dus vrijgegeven en de AWN-
afdeling Rijnstreek heeft deze mogelijkheid met beide 
handen aangegrepen om een eigen opgraving te orga-
niseren. Een opgraving waar het publiek nadrukkelijk bij 
betrokken zou worden, dus voor en door inwoners van 
Katwijk. Dit was een uitgelezen gelegenheid om belang-
stellenden kennis te laten maken met hun eigen archeo-
logische verleden.

Het is een groot succes geworden! Niet in de laatste 
plaats door de overweldigende belangstelling van de 
inwoners van Katwijk en omstreken. Meer dan 200 
mensen hebben deelgenomen aan de opgraving door 
mee te helpen met schaven, met coupes te tekenen of 
met het fotograferen en het voorzichtig leegschrapen van 
afvalkuilen op zoek naar sporen en vondsten.

Ook archeologisch was het succesvol omdat er niet 
alleen de sporen van een enkel huis, maar die van een 
kleine nederzetting uit de Merovingische tijd aan het licht 
kwamen. Een nederzetting die bestaan heeft uit vier boer-
derijen met bijgebouwen, waarvan de sporen uitzonderlijk 
goed bewaard zijn in de mooie zandgrond.

Afb. 1. Tijdbalk (Tekening Menno Dijkstra).
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In dit boekje willen we verhalen hoe en waarom we 
hier wilden opgraven, hoe we dat gedaan hebben en wat 
we gevonden hebben. Een kleine bijdrage aan de ge-
schiedenis van Katwijk. Laten we beginnen bij de ligging 
van Katwijk aan het begin van onze jaartelling.

Afb. 2. De opgraving in volle gang. Afb. 3. Paalgaten staldeel huis 3.

Er was heel veel belangstelling, zoveel dat we 
moesten besluiten niet meer dan zes mensen per 
dagdeel te laten deelnemen. We wilden de vrijwilli-
gers goed begeleiden en ook nog netjes opgraven 
volgens de regels van de archeologie.

Een lange rij sporen van paalgaten, die aangeven 
waar de wand van de stal van deze boerderij heeft 
gestaan. Achteraan zijn nog zwarte dwarssporen 
te zien van de wanden van de stalboxen waar de 
koeien hebben gestaan.



6 Hoofdstuk 2
Katwijk aan het begin van onze jaartelling

Aan het begin van onze jaartelling is de regio van het 
huidige Katwijk een dunbevolkt gebied. Bewoning was 
alleen mogelijk op de oeverwallen langs de Rijn die hier bij 
de monding van de rivier niet zo hoog waren. Buiten het 
rivierengebied was er alleen maar drassig moerasgebied 
waar bewoning niet mogelijk was. 

In de periode van de IJzertijd die voorafging aan de 
Romeinse tijd werd de streek bewoond door de stam 
van de Cananefaten, die hier hun woonstal-boerderij-
en hadden opgetrokken in het gebied rond de monding 
van de Rijn. Schattingen wijzen uit dat hooguit een paar 

honderd mensen in deze streek woonden. Het was een 
vrij leeg gebied, maar dat ging veranderen met de komst 
van de Romeinen. Aan het begin van onze jaartelling werd 
Nederland langzamerhand ingelijfd bij het grote Romeinse 
rijk. In 12 voor Chr. werd een eerste legerplaats ingericht bij 
Nijmegen. De Romeinse legers probeerden ook het gebied 
te veroveren van de Germanen die aan de noordkant van 
de Rijn woonden, maar dat lukte niet ondanks veertig 
jaren strijd. In 9 na Chr. leden de Romeinen een forse 
nederlaag bij Kalkriese, waarbij maar liefst drie legioenen 
verloren gingen, zo’n 15.000 soldaten. Keizer Claudius 

Afb. 4. Een impressie 
van het moeraslandschap 
(Atlas van Nederland in 
het Holoceen, 2011, 46).
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besloot in 47 na Chr. dat de Rijn de noordgrens werd 
van het Romeinse rijk. De Rijn was behalve grensrivier 
ook een heel belangrijke aanvoerroute van goederen van 
en naar Brittannië. Om deze aanvoerroute te beveiligen 
tegen barbaarse invallen werd er langs de hele rivier een 
reeks forten en versterkingen gebouwd, castella, waarin 
Romeinse legereenheden werden gehuisvest. In afb. 5 
zijn de castella die in ons gebied lagen weergegeven.

Die Romeinse castella hadden een vast ontwerp: een 
rechthoekige aanleg, doorkruist door twee doorgaande 
wegen, een van noord naar zuid en een van oost naar 
west, met een centraal gelegen hoofdgebouw of principia 
en daaromheen de barakken voor de manschappen. Een 
voorbeeld is gegeven in afb. 6.

In het gebied van Katwijk lagen twee castella; in Val-
kenburg het castellum Praetorium Agrippinae en aan de 
monding van de Rijn vormde het verdwenen Castellum 
Lugdunum, beter bekend als de Brittenburg, het 
eindpunt van de Romeinse Limes, zoals de Romeinse 
grens wordt genoemd.

Het castellum van Valkenburg is in de oorlogs-
jaren opgegraven door professor Albert van Giffen, 
het boegbeeld van de vaderlandse archeologie. Het 

castellum lag onder het huidige plein voor de kerk van 
Valkenburg. Het was een belangrijk fort en heeft tot eind 
van de 4de eeuw bestaan.

Het andere fort, de Brittenburg, lag aan zee, maar is 
in de golven verdwenen toen de kustlijn in de loop van 

Afb. 5. Romeinse 
versterkingen langs de Rijn 
(overgenomen uit M. Polak, 
R.P.J. Kloosterman en R.A.J. 
Niemeijer, 2004).

Afb. 6. Typisch voorbeeld van een Romeins castellum (Wikipedia).



8 de tijd naar het oosten opschoof. Er bestaan alleen oude 
tekeningen van de overblijfselen van het fort, waarop te 
zien is dat het bouwwerk bij een extreem lage waterstand 
bloot kwamen te liggen. 

Deze Romeinse rijksgrens verloor zijn betekenis aan 
het einde van de derde eeuw na Chr. toen Germaanse 

stammen uit het noorden van Nederland en Duitsland het 
Romeinse rijk binnentrokken en zich hier in onze regio 
vestigden. Met het terugtrekken van de Romeinen raakte 
het gebied ook meer en meer ontvolkt en we spreken 
van de donkere tijden na het Romeinse rijk. Na 400 na 
Chr. kwam er weer meer duidelijkheid. De stam van de 
Salische Franken trok vanuit het oosten via Nederland het 
gebied van België en Noord-Frankrijk binnen en vestigde 
een rijk onder leiding van een lokale heerser, genaamd 
Merovech. De opvolgers van deze krijgsheer worden de 
Merovingers genoemd en onder hun heerschappij werd 
het rijk steeds verder uitgebreid. In onze kustgebieden 
woonden toen de Friezen, ook in een los verbond van 
lokale leiders. Het grensgebied tussen de Franken en 
de Friezen lag ongeveer langs de grote rivieren, waarbij 
Utrecht een Frankische sterkte was, die regelmatig door 
de Friezen werd veroverd. De strijd tussen de partijen 
werd pas beslist toen Radboud, de koning van de Friezen, 
in 712 verslagen werd door de Franken.

Afb. 7. Opgraving van de soldatenbarakken in Valkenburg.

Afb. 8. Reconstructie-
tekening van het fort 
Brittenburg in de 4de eeuw 
na Chr. (T. Buijtendorp).



9In de Zanderij zijn meerdere nederzettingen uit de 
Romeinse periode en ook uit de Merovingische tijd terug-
gevonden. Hieronder ziet u een van de vele Merovingi-
sche opgravingen uit het centrale deel van de Zanderij.

Op de tekening zijn de opgegraven huizen (donker-
grijs) en schuren (lichtgrijs) uit de Merovingische tijd te 
zien. Soortgelijke nederzettingen, zowel uit de Merovin-

gische als uit Romeinse tijd, zijn ook gevonden in het 
noordelijke deel van de Zanderij. Het waren grote neder-
zettingen, hoewel niet alle huizen er op hetzelfde moment 
hebben gestaan. Het geeft wel aan dat de monding van de 
Rijn een belangrijk gebied is geweest. We komen hier later 
op terug. We gaan nu naar het uithoekje van de Zanderij 
dat aan de AWN toevertrouwd werd om op te graven.

Afb. 9. Tekening van de opgegraven Merovingische nederzetting in 
het centrale deel van de Zanderij (uit Cananefaten en Friezen aan de 
monding van de Rijn).



10 Hoofdstuk 3
Het terrein

Het opgravingsterrein ligt op het laatste stukje onbebouwd 
terrein van de Zanderij (ook wel aangeduid als Zanderij 9), 
in de hoek tussen de weg naar Wassenaar en de provin-
ciale weg N206. Voordat hier gestart zou worden met de 
aanleg van een villawijkje was de grond door de gemeente 
Katwijk vrijgegeven voor archeologisch onderzoek.

Op de aangrenzende delen van de Zanderij was al 
eerder archeologisch onderzoek gedaan, waarbij dus de 
grote nederzettingen uit de Romeinse tijd en de vroege 

middeleeuwen waren aangetroffen. Ook dit laatste hoekje 
van de Zanderij had het ADC archeologisch onderzocht 
door middel van proefsleuven en booronderzoek. In een 
van die proefsleuven vond men sporen van wat mogelijk 
een gebouw was. Deze aanwijzingen waren erg beperkt 
en onduidelijk. Om deze reden besloot de gemeente 
Katwijk geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren en het 
terrein werd vrijgegeven voor de bouw.

De afdeling Rijnstreek van de AWN, de landelijke or-
ganisatie voor vrijwilligers in de archeologie, heeft deze 
gelegenheid aangegrepen om zelfstandig het terrein 
verder archeologisch te onderzoeken en wel in de vorm 
van een publieke opgraving. Het belangrijkste doel was 
om inwoners van Katwijk en omstreken de gelegen-

Afb. 10. De ligging van het opgravingsterrein. Afb. 11. Het inmeten van de sporen.



11heid te bieden om mee te doen aan deze opgraving en 
daarmee zelf een stukje van de geschiedenis van Katwijk 
te onthullen.

Met toestemming van de gemeente Katwijk en de 
eigenaar van de grond, het vastgoedbedrijf Campri, kon 
deze publieke opgraving worden opgezet. Financiële 
steun werd verkregen van de provincie Zuid-Holland, het 
hoofdbestuur van de AWN, de gemeente Katwijk, het vast-
goedbedrijf Campri, de aannemer Noorlander groep en 
het archeologische bedrijf ADC.

Bij de aanleg van het opgravingsvlak kwamen we 
direct voor een grote verrassing te staan. We troffen geen 
vage sporen van een mogelijk bouwwerkje aan, maar heel 
duidelijke plattegronden van meerdere boerderijen uit de 
vroege middeleeuwen. Deze tijd duurde van 400-800 na 
Chr. en wordt de Merovingische tijd genoemd. De vondst 
van al die plattegronden betekende dat de opgraving veel 
groter beloofde te worden dan eerst was aangenomen en 
dat extra deskundigheid ingeroepen moest worden. Dat 
deden we door het aantrekken van een senior archeoloog 
van het ADC met veel ervaring in de opgravingen van de 

Zanderij. Daarbij maakten we gebruik van de moderne 
apparatuur die nodig was voor het inmeten van de vele 
sporen van de boerderijen.

Deze samenwerking van de AWN met het ADC heeft 
gezorgd voor een verantwoorde kwaliteit van de opgraving.

Hoe hebben we het publiek erbij 
betrokken?

Hoe krijg je dan de inwoners van Katwijk zo enthousiast 
om mee te gaan doen aan de opgraving? Een intensieve 
PR-campagne werd gestart met de geweldige steun van 
de communicatieafdeling van de gemeente Katwijk, met 
een eigen website en artikelen in de plaatselijke kranten. 
De geïnteresseerden konden via een digitaal inschrijffor-
mulier aangeven wanneer zij mee wilden helpen in de 
periode van de acht weken die de opgraving zou duren. 
Dan kon men ook echt meegraven onder voldoende des-
kundige begeleiding van leden van de AWN en studenten 
van de Universiteit Leiden.

Afb. 12. De opening door de burgemeester C. Visser en wethouder J. Knape. 
(Foto Hans-Willem van der Leeuw)

Afb. 13. Het opschaven van het vlak.
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De belangstelling was enorm. Na een week moesten 
we de inschrijving al stoppen, zoveel aanmeldingen waren 
er. Alle beschikbare dagdelen waren al volgeboekt. We 
hebben toen besloten dat per dagdeel zes mensen mee 
konden helpen en dat alleen al vergde veel van de bege-
leiders. Onderstaande foto’s geven een goede impressie 

Afb. 14, 15, 16. En het eindeloos couperen van de sporen. (foto’s 
H-W. van der Leeuw)

Afb. 17. Uiterste concentratie!
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van de publieke opgraving. Alle deelnemers, ook de 
kinderen, kregen een geel T-shirt uitgereikt. Dat was niet 
alleen heel praktisch, maar zo wist ook de organisatie 
precies wie er bij de groep hoorde en wie niet. Op deze 
pagina’s een aantal sfeerbeelden.

Afb. 18. Iedere dag veel 
belangstelling.

Afb. 19. Een bijzondere houtvondst.



14 Hoofdstuk 4
Wat wij gevonden hebben in onze 
publieksopgraving

We hebben een kleine Merovingische nederzetting 
gevonden die bestond uit vier huizen/boerderijen met 
daarbij een aantal bijgebouwen, meestal schuren.

In de volgende afbeelding is de kaart weergegeven 
waarop de belangrijkste structuren of plattegronden staan 
aangegeven.

We zien hier vier huizen, aangeduid als HS01 etc. 
Vijf bijgebouwen zijn aangeduid met BG01 etc. Zes 

grote afvalkuilen KL01 etc. en een paar greppels. We 
gaan nu nader bekijken waaruit die bebouwing destijds 
bestaan heeft.

We bekijken de in geel weergegeven plattegronden 
van de huizen HS01 en HS02 tegelijk, omdat ze hier ge-
lijktijdig hebben gestaan en dus ook even oud zijn.

Huis HS01 is een vreemde verschijning. Het is een 
heel klein huis, het meet 7x4,5 m. Het heeft geen stalge-

Afb. 20. De 
structurenkaart van de 
opgegraven nederzetting.
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deelte en is stevig gebouwd met hele dikke wanden, een 
veel te degelijke constructie voor een schuur. In het veld 
zag deze structuur er als volgt uit (Afb. 21).

Bij het verder uitgraven van die brede wanden 
ontdekten we dat deze wanden waren opgebouwd uit 
een dubbele rij palen met daartussen planken. Onder de 
waterspiegel is het hout daarvan redelijk goed bewaard 
gebleven, zoals blijkt uit onderstaande afbeelding.

Van huis HS01 konden we vijf houtmonsters nemen. 
Drie houtmonsters waren geschikt voor nader onderzoek 
en zijn ingestuurd voor dendrochronologische datering. 
Dit is een techniek waar men op basis van het jaarringen-
patroon heel nauwkeurig kan bepalen wanneer de boom 
die gebruikt is om er de planken en palen van te maken, 
gekapt is. Wel blijft het mogelijk dat die paal pas jaren later 
gebruikt is of dat planken hergebruikt zijn.

Het bleek dat de bomen na 603, na 572 en na 579 
gekapt waren. Dus dit huis dateert van eind zesde of 
begin zevende eeuw. Was dit nu een heel kleine woning 
of meer een werkplaats? Uit de Merovingische periode 
kennen we zogenaamde hutkommen. Dit zijn in de grond 
uitgegraven ruimten die dienden als werkplaats voor het 
uitoefenen van bepaalde ambachten. In dit huis was geen 
ingegraven constructie. Omdat we in dit huis fragmenten 
van aardewerk en zelfs glas gevonden hebben, lijkt het 
erop dat het een kleine woning is geweest.

Dan het ernaast gelegen huis HS02. Dit is een groot 
huis: het was maar liefst 26 meter lang en ruim 8 meter 
breed. We zien hier een woongedeelte en een stalge-
deelte met stalboxen. Dit huis is dus duidelijk een woon-
stalboerderij. Het huis had vier ingangen, een aan iedere 
kopse kant en ook twee ingangen aan de lange zijden ter 
hoogte van het begin van het stalgedeelte. Het huis heeft 

Afb. 21. HS01 in het vlak van 
de opgraving.
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Afb. 22A, afb. 22B en afb. 22C. 
De sporen van planken en palen 
in het vlak van HS01.



17geen middenpalen gehad die de binnenruimte verdeelden 
en was dus eenschepig.

Het woongedeelte van dit huis heeft brede wand-
sporen en had dus dikkere muren dan het stalgedeelte 
met de minder dikke wanden. Bij het uitgraven van de 
wanden bleek dat deze opgebouwd waren uit twee palen-
rijen met daar tussendoor planken, waarvan er een aantal 
deels aanwezig was. Het staldeel heeft aan beide zijden 
vijf stalboxen gehad waarvan vooral de sporen aan de 
zuidkant nog duidelijk te zien zijn. De stalboxsporen aan 
de noordkant ontbreken. Die sporen kunnen verdwenen 

Afb. 23. Fragment Merovingisch glas.

Afb. 24. Het huis HS02.

HS02

HS03
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Afb. 25. Dubbele palen met daartussen de planken van het 
woongedeelte van HS02.

Afb. 26. De mogelijke haardkuil van huis HS02 bevat zwarte 
houtskoolbrokken en grijze as (foto: F. Nieuwenhout).

Afb. 27. Een bijzondere houtconstructie in afvalkuil S-219. Afb. 27A. Detail peddel.



19zijn toen men later op die plek de bijgebouwen BG01 en 
BG02 optrok. Die bijgebouwen, hier in rood weergegeven, 
zijn dan ook jonger.

Een voorbeeld van de wandopbouw wordt getoond in 
afbeelding 25.

Aan de hand van houtmonsters van de eikenhouten 
planken van allebei de huizen hebben we door middel van 
dendrochronologisch onderzoek de ouderdom kunnen 
bepalen. Voor alle planken geldt een kapdatum van na 
609. Dat wil zeggen dat de bomen waaruit de planken 
gekapt/gezaagd zijn na 609 geveld zijn. De huizen HS02 
en HS01 zijn dus allebei ongeveer even oud en zijn beide 
gelijktijdig bewoond geweest.

Aan de lange zijden van huis HS02 had men aan de 
buitenkant aan beide kanten extra palen geplaatst als on-

dersteuning van het dak. Uit de coupetekeningen blijkt dat 
het niet om zulke stevige palen ging als die in de wand 
gebruikt waren. In het woongedeelte van dit huis werden 
sporen van een aantal kuilen aangetroffen. Kuil S-214 is 
waarschijnlijk een haardkuil.

In het woongedeelte van huis HS02 werd nog een 
andere kuil aangetroffen, waarschijnlijk een afvalkuil. Bij 
het opgraven van deze kuil, S-219, vonden we een aantal 
planken in een nogal wonderlijke constructie zoals te zien 
is op de afbeelding.

Een van de stukken hout kon geïdentificeerd worden 
als een deel van een peddel; deze was waarschijnlijk van 
eikenhout gemaakt. Een andere aangepunte plank uit 
deze kuil is dendrochronologisch gedateerd en heeft een 
kapdatum van na 555. Dat is dus veel ouder hout dan dat 

Afb. 28. Structuur HS03.

HS03

HS02
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wat gebruikt is bij de bouw van het huis zelf. Het lijkt er dus 
op dat deze afvalkuil er eerder was en bij het oudere huis 
HS03 hoorde.

De wand van het stalgedeelte van huis HS02 was net 
als het woongedeelte ook opgebouwd uit een dubbele 
palenrij, maar minder stevig uitgevoerd. Er zijn nog 
duidelijk vier stalboxen te zien waar de koeien, paarden 
of geiten werden gehouden. In de wandensporen van de 
stalboxen waren nauwelijks houtsporen terug te vinden, 
hetgeen wijst op een zeer lichte constructie. 

Huis HS03, het derde huis, is veruit het grootste 
gebouw dat we in deze opgraving hebben aangetroffen.

Huis HS03 lag op het meest gunstige plekje op de 
kleine duintop, zoals blijkt uit de hoogtekaart.

Het hoogteverschil tussen de top van het duin, in rood 
aangegeven, en het lagergelegen deel, in blauw, bedraagt 

ongeveer 80 cm. De top van het duin was duidelijk dus de 
meest gunstige plaats voor zowel huis HS02 als voor huis 
HS03 om daar een boerderij te bouwen.

Van de vier huizen is dit huis HS03 het enige waarvan 
de bouwsporen niet die van andere overlappen. Er heeft 
dus niet eerder op deze plaats een huis gestaan en ook 
later niet. 

Het huis HS03 was het grootste gebouw dat hier op de 
duintop gelegen heeft, het was maar liefst 31 meter lang 
en 6,5 meter breed. Het woongedeelte was ruim 15 meter 
lang en de wandsporen waren weer duidelijk breed in de 
grond afgetekend. De wand van het woongedeelte van 
het huis was opgebouwd uit een dubbele palenrij. Mogelijk 
zaten daar planken tussen, maar daar hebben we geen 
resten van aangetroffen. Het staldeel had een wand die 
opgetrokken was uit een enkele palenrij.

Afb. 29. Hoogtekaart van 
het opgravingsterrein.
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Aan de hand van een van de palen van dit huis is een 
dendrochronologische datering gemeten. De boom die het 
hout van het huis leverde is gekapt tussen 543 en 565. Dit 
huis is dus ongeveer 50 jaar ouder dan de huizen HS01 en 
HS02. Net als bij huis HS02 zijn ook hier aan beide zijden 
van de lange kant palen aan de buitenzijde van het huis 
gevonden. Ook deze palen waren niet diep gefundeerd. 
Mogelijk hebben deze palen deel uitgemaakt van een dak-
constructie. Het gebruik van buitenpalen om de wand te 

dragen is een constructie die ook werd aangetroffen bij de 
overige huizen die in de Zanderij zijn opgegraven. 

Midden in het woongedeelte van het huis is een grote 
afvalkuil gevonden, S-1111, een grote ronde kuil, minstens 
30 cm diep, vol met houtskool, deels verbrand bot, veel 
huttenleem (mogelijk afkomstig van een lemen vloertje) en 
een stuk kalkzandsteen dat afkomstig zou kunnen zijn van 
een maalsteen. Deze kuil ligt midden in het woongedeelte 
en is zeer waarschijnlijk een haardplaats geweest. 

Afb. 30. De zuidkant van de wand van het woongedeelte van HS03.
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Afb. 31. Haardkuil in 
HS03.

Afb. 32. Het staldeel van 
HS03 met palenwand en 
stalboxen.
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In het stalgedeelte zijn tussen de tien en twaalf 
stalboxen te onderscheiden, de plaatsen waar waarschijn-
lijk het vee gestald kon worden. Hier heeft dus een flinke 
boerderij gestaan. De wand van het stalgedeelte bestond 
uit een enkele palenrij waar zeer waarschijnlijk twijgen 
doorheen zijn gevlochten. De hoeveelheid huttenleem die 
hier gevonden is, duidt erop dat die wand daarna met leem 
werd dichtgesmeerd. 

Op afbeelding 32 is duidelijk de palenwand van het 
staldeel te zien, in geel gemarkeerd. Ook de dunnere tus-
senwandjes van de stalboxen, in wit gemarkeerd, tekenen 
zich heel duidelijk af in het zand. 

Ook dit huis heeft aan beide kanten van de lange zijden 
een ingang en ook hier zijn er ingangen aan de kopse 
kanten te zien. Aan de kopse kant bij het woongedeelte 
zijn zwaardere palen gebruikt dan bij het stalgedeelte. 
Aan het stalgedeelte heeft mogelijk een afdakje gezeten; 
voorbij de ingang lopen de wanden nog een stukje door en 
midden ervoor zien we de sporen van drie palen die het 
luifeltje mogelijk ondersteund hebben.

Huis HS04, het vierde huis, lag aan de rand van ons 
opgravingsterrein.

Dit huis wijkt af van de drie eerder besproken huizen: 
het is kleiner, heeft geen stalgedeelte en is tweeschepig. 
Huis HS04 is ongeveer 19 meter lang en minimaal 5 meter 

Afb. 33. Structuur HS04.
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breed en er is een duidelijke rij middenpalen te zien, wat 
er op duidt dat er middensteunen waren die de binnen-
ruimte in tweeën deelden. We hebben niets gevonden wat 
op een haardplaats kon duiden. Van de wanden van dit 
gebouw restte alleen een palenrij; alleen aan de zuidwest-
kant vonden we een wandgreppel. Het meest opvallende 
aan dit huis zijn de forse palen die gebruikt zijn voor de 
bouw. De paalsporen, in rood aangegeven, zijn palen van 
minstens 15 cm diep, vaak aangepunt of ingegraven. In 
de afbeelding hieronder wordt een voorbeeld van een in-
geslagen paal gegeven.

Of huis HS04 een schuur was of een woonfunctie had, 
kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Er was geen 
goed bewaard hout beschikbaar voor een dendrochrono-
logische datering.

Vlakbij dit huis troffen we een bijzondere vondst aan: 
een complete handgevormde pot, waarschijnlijk inheems-
Romeins. Deze pot werd in paalkuil S-433 gevonden, op 
ongeveer 50 cm onder het maaiveld.

Zou deze pot een bouwoffer kunnen zijn? Inge graven 
potten worden wel vaker aangetroffen bij opgravingen 
van gebouwen. Mogelijk werden die als bouwoffers 
gebracht bij de bouw van een huis, om bovennatuurlijke 
machten gunstig te stemmen en in de hoop voorspoed te 
verkrijgen. En waarom dan deze vrij grove handgevorm-
de inheemse pot, terwijl de rest van al het aardewerk 
dat we vonden bestaat uit het fraaiere op de draaischijf 
vervaardigde importaardewerk? Zou deze pot afkomstig 
kunnen zijn van een veel oudere bewoning? We weten 
het niet.

Afb. 34. Aangepunte paal in HS04.

Afb. 35. Inheemse aardewerk pot (S-433), begraven onder een paal.
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De bijgebouwen

Van de bijgebouwen BG01 en BG02 ontbreken te veel 
details om ze te interpreteren als woonhuizen; mogelijk 
waren het schuren. De sporen van BG01 overlappen die 
van huis HS02 en het bijgebouw dateert dus van na het 
einde van de zesde eeuw.

Dit bijgebouw BG01, in rood gemarkeerd, kan 
zowel een schuur als een huis zijn geweest. Het is 11 
meter lang en 5 meter breed. Van de noordwestwand 
hebben we geen sporen aangetroffen. De wanden van 
dit gebouwtje bestonden uit een constructie van stevige 
palen en planken. 

Afb. 36. Bijgebouwen BG01 en BG02.

Afb. 37. Bijgebouwen BG04 en BG05.

Afb. 38. Voorbeeld van een spieker (Wikipedia).
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Een flink aantal sporen van gebouw BG02 zijn 
vervallen en een aantal is niet gecoupeerd. Het zou hier 
om een schuur kunnen gaan van zes bij vier meter.

De schuren BG04, in paars gemarkeerd, en BG05, in 
oker aangegeven, lagen op het laagstgelegen deel van 
de opgraving. We gaan ervan uit dat het twee schuren 
zijn geweest. De sporen ervan overlappen elkaar en de 
schuurtjes moeten dus na elkaar gebouwd zijn. Andere 

vondsten hebben we op deze plaats niet opgegraven en 
daardoor hebben we ze niet nader kunnen dateren. 

Voorts zijn er nog een tweetal spiekers gevonden. 
Spiekers zijn kleine bijgebouwtjes op palen die gebruikt 
werden voor opslag van graan of andere landbouwpro-
ducten. Doordat het voedsel zo boven de grond bewaard 
werd, bleef het beschermd tegen ongedierte. Bij een 
opgraving zijn spiekers te herkennen aan de vier of zes 

Afb. 39. Ploegsporen die aangeven waar de akkers begonnen.



27palen in een vierkant van meestal 1,5-2 meter omvang. Op 
afb. 38 is zo’n spieker te zien.

Direct naast de opgegraven boerderijen moeten de 
akkers van de kleine nederzetting gelegen hebben. Dit is 
duidelijk te zien aan de ploegsporen in de grond. 

Wat we op dit opgravingsterrein gemist hebben zijn 
de waterputten, die toch onmisbaar zijn voor de drinkwa-
tervoorziening. Voor deze periode in de vroege middel-
eeuwen hadden we verwacht waterputten aan te treffen, 
gemaakt van een uitgeholde boomstam of wijnvaten of 
anders vierkante waterputten gemaakt van planken. Een 
voorbeeld van zo’n waterput heeft de AWN in 2003 opge-
graven, ook op de Zanderij, maar verderop in het meer 
centrale deel. Waarschijnlijk hebben de waterputten van 
deze kleine nederzetting iets verder van de boerderijen 
gelegen, net buiten de opgraving.

Afb. 40. Voorbeeld van een vierkante waterput uit planken 
opgebouwd. Gereconstrueerd te zien in het museum van Katwijk 
(foto Museum Katwijk).



28 Hoofdstuk 5
Het leven op deze boerderijen in de 
Merovingische tijd

Wat hebben we door deze opgraving in de Zanderij geleerd 
over de mensen die hier geleefd en gewerkt hebben? Al-
lereerst weten we in wat voor huizen ze leefden, en hoe 
die gebouwd waren. 

Als we de sporen van de boerderijen bezien, dan lijkt 
het erop dat ze heel degelijk gebouwd zijn, groot en goed 
onderhouden. Er zijn geen sporen van brand of opzette-

lijke vernielingen aangetroffen; de hele aanleg heeft de 
uitstraling van een rustige vreedzame nederzetting. De 
sporen die we vonden waren bodemsporen. Aan de hand 
daarvan hebben we kunnen reconstrueren hoe het huis er 
boven de grond moet hebben uitgezien.

Hier zien we zo’n reconstructie van een Merovingische 
boerderij.

Afb. 41. Reconstructie Merovingische boerderij.
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Aan de ploegsporen te zien verbouwde men gewassen 
op de akkertjes die vlakbij de huizen lagen. Mogelijk werd 
de oogst opgeslagen in de spiekers. En men hield vee. Het 
grote aantal veestalboxen laat zien dat veeteelt een be-
langrijk middel van bestaan was in de kleine nederzetting.

Meer inzicht in hoe het leven zich hier afspeelde, 
krijgen we door de bodemvondsten nader te bekijken. Die 
vonden we in en rond de huizen, vooral in de afvalkuilen. 
In die grote afvalkuilen vonden we heel veel botmateriaal 
en daarnaast ook veel fragmenten van aardewerk van 
goede kwaliteit, vervaardigd op de draaischijf.

In de tabel hierboven is samengevat wat we aangetrof-
fen hebben tijdens de opgraving. 

Veruit de meeste vondsten bestonden uit botmateriaal. 
Wat vooral de kinderen erg aansprak, die met veel enthou-
siasme en toewijding de afvalkuilen hielpen uit te diepen. 
Daarna was de hoeveelheid aw = aardewerk het grootst 
en het huttenleem. Huttenleem is de klei of leem die op de 
gevlochten takkenwand werd gesmeerd om zo de wanden 
tocht- en regenvrij te maken. Na het opdrogen krijg je dan 
een harde kleiwand.

Op sommige brokken huttenleem is de afdruk van paal 
of riet nog te zien.

Er is ook veel koutskool gevonden. De resten van het 
haardvuur werden waarschijnlijk regelmatig weggegooid 
in een afvalkuil.

Ook het botmateriaal kan ons meer vertellen over hoe 
men leefde op de boerderijen. Studenten van de Universi-
teit Leiden hebben ongeveer een derde van de botvond-
sten kunnen determineren. Dit brengt ons tot de verdeling 
weergegeven in tabel 2.

Van edelhert, hert en kip is maar een enkel bot 
gevonden. Duidelijk is dat vooral geit/schaap, koe en 
varken deel uitmaakten van de veestapel. We kunnen ook 
kijken naar de gevonden kiezen; die zijn wat gemakkelijker 
te determineren en minder onderhevig aan degeneratie.

Het feit dat ook veel paardenbotten zijn gevonden, 
wijst erop dat hier inderdaad een welvarende nederzetting 
heeft gelegen. 
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Tabel 1. Aantallen van de vondsten per categorie. Tabel 2. Aantallen botfragmenten per diersoort.

Afb. 42. Brok huttenleem met paalafdruk.
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Bot was niet altijd afval, soms werden er ook gebruiks-
voorwerpen van gemaakt zoals een benen kam.

Wat verbouwde men op de akkers in deze nederzet-
ting? Bij de opgraving hebben we twee grondmonsters 
genomen, ofwel pollenbakken geslagen, om aan de hand 
van een pollenanalyse uit te zoeken welke gewassen men 
hier verbouwde. Ons budget was beperkt en we hebben 
van analyse afgezien, vooral ook omdat bij opgravingen 
iets verderop in de Zanderij al pollenanalyses gedaan 
waren. Op basis van dat onderzoek weten we ongeveer 
wat er op de akkers werd verbouwd. 

De aanwezigheid van gerst en emmer- of spelttarwe 
is aangetoond. Verder werden er gewassen verbouwd als 
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Tabel 3. Aantallen kiezen per dier soort.

Afb. 43. Benen kam gemaakt van bot.

Afb. 44. Afvalkuil 01, type SHA-2.21, datering: 570-640.

Afb. 45. S-301, 
type kru-2.1, 
datering: 
670-710.
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kool, rapen, vlas/lijnzaad, huttentut en koriander en meer 
specifiek voor de vroege middeleeuwen: rogge, gierst, 
paardenboon en maanzaad. In de opgraving hebben we 
stakenrijen gevonden die duiden op moestuin-activiteiten. 
Hoewel dit terrein, een brak tot zout kwelderlandschap, 
niet het meest gunstige gebied was voor landbouw, was 
er een ruime diversiteit aan gewassen. Gezien het aantal 

aangetroffen stalplaatsen voor vee, lijkt het dat veeteelt de 
overhand had. 

Op dit stukje van de Zanderij zijn meer dan 700 frag-
menten aardewerk gevonden. Het merendeel is afkomstig 
uit het Rijnland rond Keulen en is dus ingevoerd. Dit wijst 
op het belang van de handel. Het aardewerk is gedraaid 
op de schijf en meestal oxiderend gebakken, in aanwezig-

Afb. 46. Huis 02, type KWT-4.52, datering: 610-670. Afb. 47. Uit akkerlaag, type KWT-5, datering: 570-670.

Afb. 48. Metaalvondsten. Afb. 49. Deel draadfibula.
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heid van lucht, waardoor het aardewerk zijn lichte kleur 
heeft gekregen. Het aardewerk is soms versierd met lijnen 
of radstempels. Een beperkt aantal aardewerkfragmenten 
kon worden gedetermineerd en dank daarvoor gaat uit 
naar Menno Dijkstra, die dat voor ons heeft gedaan.

Een paar voorbeelden zijn afgebeeld in afb. 44, 45, 
46 en 47.

Tijdens de opgraving is door AWN-leden voortdurend 
met metaaldetectoren gezocht naar metaalresten. Het 
meeste materiaal was van recente tijden. Maar toch zijn er 
nog een paar mooie voorwerpen gevonden die afkomstig 
zijn van de vroegere bewoners van deze nederzetting. 

Bronzen voorwerpen als gordelbeslag, oorlepels, 
munten en delen van fibula’s of mantelspelden.

Er zijn ook twee gouden munten gevonden (afb. 50). 
Het zijn zogenaamde tremisses, kleine gouden munten 
met een doorsnede van 1 cm en een gewicht van 1,3 
gram. De linker munt, onderzocht door P. Beliën van De 
Nederlandsche bank, is een Dagobert type, afkomstig uit 
Frankrijk, het departement Lozière; datering 7de eeuw. 

Ook deze vondsten duiden weer op een zekere 
welstand.

We vragen ons af hoe de mensen leefden op de 
Zanderij en hoe hun gemeenschap er destijds uit zag. Op 
de hele Zanderij zijn nu in totaal meer dan 50 Merovin-
gische boerderijen gevonden en geen van die gebouwen 

had een uitstraling van die van een hoofdman of leider. 
Het zijn allemaal onderkomens waar geleefd werd van 
wat het werk op de boerderij opbracht. Men had wel luxe 
goederen die door handel verkregen waren, zoals het 
aardewerk, de sieraden, het glas en de munten. Waren zij 
nu boeren en/of handelaren, werden er ambachten uitge-
voerd of waren zij ook boeren/krijgers die voor hun eigen 
veiligheid zorgden? 

Er zijn geen duidelijke aanwijzingen dat er in onze ne-
derzetting ambachten zijn uitgeoefend. We hebben geen 
weefgewichten gevonden; wel een enkel spinsteentje. 
Geen slakken afkomstig van metaalbewerking. En ook 
geen sporen van kralenproductie of van glasproductie. 
Kortom, onze nederzetting had alle kenmerken van die 
van het boerenbestaan. Maar deze boeren woonden wel 
in enkele van de grootste woonstalboerderijen die op de 
Zanderij zijn opgegraven.

Waar begroef men de doden?

Het is opmerkelijk dat er geen overblijfselen zijn van begra-
vingen op de Zanderij. In het noordelijk deel ervan is een 
klein grafveld ontdekt uit de Romeinse periode. Het gaat 
hier om 31 crematiebegravingen. Maar er is geen grafveld 

Afb. 50A-D. Gouden tremissis, gevonden bij de opgraving.
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uit de Merovingische periode aangetroffen. Althans niet 
hier op de Zanderij. 

Wel kennen we het Merovingische grafveld van Klein 
Duin, een locatie tussen de castella van Valkenburg en 
Brittenburg. In 1910 heeft men hier een grafveld gevonden 
met 55, mogelijk 75, inhumatiebegravingen en 37 crema-
tiebegravingen. Deze begraafplaats is van 570-750/800 in 
gebruik geweest. Opvallend is dat bij de crematiebegra-

vingen bijna geen grafgiften zijn aangetroffen, maar wel bij 
de inhumatiebegravingen. 

Daarnaast kennen we het rijke grafveld de Horn 
in Rijnsburg, waar een kleine 300 begravingen zijn 
gevonden. Dit grafveld is tussen 550 en 675/700 in gebruik 
geweest. Het is mogelijk dat dit grafveld ook gebruikt is 
door de bewoners van onze nederzetting op de Zanderij. 
Het grafveld van de Horn lag hier niet ver vandaan, op een 
afstand van 2,5 km. 

Afb. 51. Kralensnoer, 
gemaakt van kralen van 
barnsteen (foto RMO).
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Dit grafveld van Rijnsburg is bekend om zijn rijke graf-
giften, zoals een riemgesp met gouden versiering en de 
mooie kettingen van kralen. 

Menno Dijkstra oppert in het boekje Het Merovingisch 
grafveld van Rijnsburg dat het goed mogelijk is dat be-
gravingen verspreid voorkomen en dus ook gemakkelijk 
gemist kunnen worden bij opgravingen. In de Merovingi-
sche nederzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest zijn ook 
een aantal losse graven gevonden. Het rijke grafveld van 
Rijnsburg was dan voorbehouden als begraafplaats voor 
de elite, die een laatste rustplaats kreeg met alle pracht en 
praal die daarbij hoorde.

Afb. 52. Riemgesp met gouden versiering (foto RMO).
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De plaats van onze nederzetting binnen de 
regio monding Oude Rijn

In de Merovingische periode was de Zanderij een goede 
plek om te wonen en te werken. Dat blijkt wel uit de bijna 
50 woonboerderijen die hier zijn gevonden en uit wat er 
op het opgravingsterrein is aangetroffen. En dat terwijl 
er door de bouw van huizen en aanleg van wegen veel 
verloren kan zijn gegaan. Niet alleen de Zanderij was 
een goed leefgebied; er zijn ook Merovingische neder-
zettingen gevonden in Rijnsburg. Daar hebben op het 
abdijterrein vier tot zes boerderijen gestaan gedurende 
een periode van 600-900. In de wijk Oegstgeest-Nieuw 
Rhijngeest zijn in totaal 18 woonboerderijen opgegraven 
uit de zesde en zevende eeuw. Ook in Valkenburg-de 
Woerd zijn bij opgravingen 28 huisplattegronden aange-
troffen, verdeeld over zes erven, die tussen 525 en 950 
in gebruik zijn geweest. Daarnaast zijn nederzettingsspo-
ren uit deze Merovingische periode gevonden in Leiden-
-Boshuizerkade, in Leiderdorp-Leithon, en Koudekerk 
aan de Rijn-Lagewaard.

Het gebied langs de Oude Rijn was dus erg geschikt 
om te boeren en men had ook het voordeel van de ligging 
aan de Rijn voor het transport over water. Dat was van 
groot belang in deze tijd waarin er weinig goed begaan-
bare wegen waren. In bijna alle nederzettingen vinden we 
dan ook activiteiten die wijzen op handel en ambachtelijk 
ondernemen. Het meest duidelijk is dat te zien in de ne-
derzetting Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest-zuid, waar een 
200 meter lange kade is opgegraven langs een zijtak van 
de Rijn. De gunstige ligging van deze regio blijkt ook uit 
het feit dat er in de periode na de Merovingische tijd ook 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk waren. Rijnsburg groeide 

Afb. 53. Reconstructie bewoning aan de monding van de Oude Rijn.



36 uit tot een belangrijke nederzetting rond een ringwalburg 
waar een burchtheer tot 1050 de macht uitoefende en het 
werd een plaats waar munt werd geslagen. Later werd 
er een belangrijke abdij gevestigd. In Valkenburg en in 
Oegstgeest werden de oudste kerken uit Zuid-Holland 
gesticht.

Op deze figuur is een reconstructie weergegeven van 
de bewoning van de monding van de Rijn in de vroege 
middeleeuwen.

Onze kleine nederzetting op de Zanderij is op zeker 
moment verlaten, opgegeven. Waarom is onduide-
lijk, maar klimaatproblemen, zoals meer droogte en 
zandverstuivingen, kunnen een belangrijke rol hebben 
gespeeld. De profielen, dat zijn verticale gestoken 

vlakken in de grond, laten zien dat de akkerlaag op 
een gegeven moment ondergestoven is door een dikke 
laag zand. Wanneer de nederzetting verlaten is, kunnen 
we globaal uitrekenen. Huis HS02 was het huis dat 
dendrochronologisch gedateerd is na 600; dat betekent 
dat het huis gebouwd is van het hout dat toen gekapt 
was. Algemeen wordt aangenomen dat een Merovin-
gisch huis een generatie lang mee gaat. Dat betekent 
dat huis HS02 na 630-650 verlaten zal zijn. De bijge-
bouwen BG01 en BG02 oversnijden huis HS02, dus die 
zijn jonger, maar zij waren minder degelijk gebouwd. 
Dus een einddatum voor onze nederzetting van rond 
675 lijkt een redelijke aanname. Rond die tijd zal onze 
nederzetting verlaten zijn.
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38 Verantwoording 
afbeeldingen

Alle afbeeldingen in dit boekje zijn afkomstig van de AWN-
afdeling Rijnstreek tenzij anders is aangegeven.
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Een kleine Merovingische nederzetting 
ontdekt bij een publieksopgraving in 
Katwijk
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