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Algemeen
Aanvraagnummer

6405191

Aanvraagnaam

Strijdig gebruik wegens verlegging Kooltuinweg

Uw referentiecode

N206-HOV-VRG-0021

Ingediend op

29-09-2021

Soort procedure

Onbekend

Projectomschrijving

Door de bouw van een viaduct en de aanleg van een
Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding is een
bestaande weg langs de N206, de Kooltuinweg, deels
worden verlegd. Gebleken is dat de nieuwe locatie deels
buiten het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute is
gelegen en geen verkeersbestemming heeft.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

29 september 2021

Geen

Geen

Geen

Bevoegd gezag
Naam:

Gemeente Katwijk

Bezoekadres:

Koningin Julianalaan 3
2224 EW KATWIJK ZH

Postadres:

Postbus 589
2220 AN KATWIJK ZH

Telefoonnummer:

0714065000

Faxnummer:

0714065065

E-mailadres:

info@katwijk.nl

Website:

www.katwijk.nl

Contactpersoon:

Team vergunningen

Bereikbaar op:

Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Datum aanvraag: 29 september 2021 Aanvraagnummer: 6405191

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Werk of werkzaamheden uitvoeren
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Datum aanvraag: 29 september 2021 Aanvraagnummer: 6405191

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk

Pagina 2 van 7

Locatie
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Katwijk

Kadastrale gemeente

Valkenburg Zuid-Holland

Kadastrale sectie

A

Kadastraal perceelnummer

5903

Bouwplannaam

Strijdig gebruik verlegging Kooltuinweg

Bouwnummer

N206-HOV-VRG-021

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Datum aanvraag: 29 september 2021 Aanvraagnummer: 6405191

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk
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Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
1

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Zie bijlage.

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage.

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Zie bijlage.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Werk of werkzaamheden
uitvoeren
1

Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Landelijk gebied 1994.

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Zie bijlage

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee
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Pagina 6 van 7

Bijlagen
Formele bijlagen
Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

nvraag_incl_ruimtelijke_onderbouwing_pdf

Brief bij aanvraag
incl ruimtelijke
onderbouwing.pdf

Gegevens werk of
werkzaamheden
uitvoeren
Situatietekening Werk
of werkzaamheden
uitvoeren
Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening

29-09-2021

In
behandeling

DKP_Archeologie_pdf

DKP Archeologie.pdf

Anders

29-09-2021

In
behandeling

Datum aanvraag: 29 september 2021 Aanvraagnummer: 6405191

Bevoegd gezag: Gemeente Katwijk

Status
document
29 september 2021

29 september 2021
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Postbus 589 – 2220 AN Katwijk

Omgevingsvergunning
Zaaknummer 2725640
1. Inleiding
Op 29 september 2021 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor het aanleggen van verharding c.q. ophogen van gronden op het perceel Nabij
perceel 5903 A te Valkenburg bestaande uit de volgende onderdelen:
 Aanleggen (art. 2.1 lid 1b) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
2. Procedureel
2.1 Bevoegd gezag
Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op
de aanvraag te beslissen.
2.2 Ontvankelijkheid
Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij
bleek dat de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende waren om de aanvraag in behandeling te
nemen. De aanvrager is daarop bij brief van 10 november 2021 in de gelegenheid gesteld om aanvullende
gegevens aan te leveren. Deze zijn op 11 november 2021 ontvangen. Hierdoor is de beslistermijn met 1 dagen
opgeschort. De aanvraag en de latere aanvulling bevatten voldoende informatie voor een goede beoordeling
van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.
2.3 Voorbereidingsprocedure
Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 van de Wabo.
3 Besluit
Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende
activiteiten:
 Aanleggen (art. 2.1 lid 1b) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte stukken:
1. Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
2. Bijlagen
In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteiten betrekking
hebbende overwegingen opgenomen. Deze bijlage maakt deel uit van de omgevingsvergunning.
Eigen risico
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat gebruik maken van de omgevingsvergunning voordat deze in
rechte onaantastbaar is geworden voor eigen risico komt. Belanghebbenden kunnen immers binnen zes

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl,
(T) 071 - 406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL13BNGH0285120271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56
Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van
toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl
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weken na de verzenddatum van dit besluit daartegen bezwaar maken. Vervolgens hebben zij na behandeling
van hun bezwaarschrift nog de mogelijkheid om in beroep en daarna nog in hoger beroep te gaan.

Katwijk, 17 november 2021
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending.
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.
Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat
ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Ingeval van onverwijlde spoed
kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.
Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. De indiener moet wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
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BIJLAGE I
Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer
2725640, voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het aanleggen van verharding c.q. ophogen van
gronden op het perceel Nabij perceel 5903 A te Valkenburg.
Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, ingevallen waarin
dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit
is bepaald
Toetsingsgronden
Op grond van artikel 2.11 lid 1 van de Wabo moet de omgevingsvergunning voor deze activiteit worden
geweigerd indien omtrent de activiteit regels zijn gesteld in een bestemmingsplan, beheers verordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit en de activiteit in strijd is met die regels of met de regels die zijn
gesteld krachtens een provinciale verordening of aanwijzingen van het Rijk, tenzij het mogelijk is de
omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo te verlenen.
Bestemmingsplan
Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Beheersverordening
Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een beheersverordening.
Exploitatieplan
Omtrent de aangevraagde activiteit zijn geen regels gesteld in een exploitatieplan.
Voorbereidingsbesluit
Er geldt ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen voorbereidingsbesluit.
Regels gesteld door provincie of Rijk
Er gelden ter plaatse van de aangevraagde activiteit geen regels die zijn gesteld krachtens een provinciale
verordening of aanwijzingen van het Rijk.
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Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een
beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een
voorbereidingsbesluit
Toetsingsgronden
Op grond van artikel 2.12 lid 1 van de Wabo kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit slechts
worden verleend:
a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
1. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake
afwijking,
2. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
3. indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels
inzake afwijking;
c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening of
aanwijzingen van het Rijk: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;
d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het
voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.
Bestemmingsplan
De aangevraagde activiteit is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994.
Op grond van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de Wabo kan voor de aangevraagde activiteit
omgevingsvergunning worden verleend met toepassing van artikel 4 van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht.
Inhoud aanvraag
De aanvraag betreft het aanleggen van verharding c.q. ophogen van gronden nabij perceel 5903A te
Valkenburg.

Figuur 1: Beoogde locatie en voorgesteld plan.
Bestemmingsplantoets
In het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1994” zijn de gronden waar het initiatief wordt gerealiseerd
bestemd tot ‘Agrarisch productiegebied’. Eveneens zijn het “Bestemmingsplan Archeologie gemeente
Katwijk”, het “Parapluplan Parkeren Gemeente Katwijk” en het “Parapluplan standplaatsen Katwijk”
vigerend.
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In de regels van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1994” onder artikel 6.1 is bepaald dat de gronden
bestemd zijn voor agrarische bedrijfsvoering. Het gevraagde en huidige gebruik is hiermee in strijd met het
bestemmingsplan.

Figuur 2: Uitsnede bestemmingsplan “Landelijk gebied 1994”

Figuur 3: Uitsnede archeologisch verwachtingsgebied.
Integraal advies
Wij staan positief ten opzichte van aanleg van verharding/ophogen gronden. Het plan voldoet op het gebied
van ruimtelijke ordening, milieu, archeologie en mobiliteit.
Hieronder volgt een toelichting op dit integraal advies.
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Toelichting
Wij beoordelen aan de hand van beleid, wet- en regelgeving en omgevingsaspecten of wij wel of niet
meewerken aan het afwijken van het bestemmingsplan.
Hiervoor toetsen en adviseren wij op basis van de huidige activiteiten en ingediende plannen. Eveneens
wordt elke aanvraag beoordeeld op zijn eigen omstandigheden en belangen, waarbij het algemeen belang
wordt afgewogen tegen individueel belang.
Omgevingsverordening en Omgevingsvisie Zuid-Holland
Het gevraagde is niet in strijd met de regels die zowel de Verordening als de Visie stellen voor dit gebied.
Omgevingsvisie Katwijk
Het plan is niet in strijd met de Omgevingsvisie Katwijk.
Omgevingskwaliteit
Het plan is getoetst aan de onderwerpen bedrijven en milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit, externe
veiligheid, natuurbescherming en duurzaamheid. Gelet op de genoemde milieu hygiënische aspecten kan
medewerking worden verleend aan deze aanvraag c.q. plan.
Mobiliteit
Het ingediende plan is conform alle afspraken van de projectgroep. Hierdoor kunnen wij medewerking
verlenen aan voorliggend plan..
Archeologie
Wij zijn akkoord met de bevindingen uit het archeologisch onderzoek. Gelet op de resultaten uit dit
onderzoek kan medewerking worden verleend aan voorliggend plan.

Gelet hierop kan voor deze activiteit met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 2°, van de
Wabo omgevingsvergunning worden verleend.
Beheersverordening
De aangevraagde activiteit is niet in strijd met de ter plaatse geldende beheersverordening gestelde regels.
Exploitatieplan
De aangevraagde activiteit is niet in strijd met het exploitatieplan.
Regels gesteld door provincie of Rijk
De aangevraagde activiteit is niet in strijd met regels die zijn gesteld krachtens een provinciale verordening
of aanwijzingen van het Rijk.
Voorbereidingsbesluit
De aangevraagde activiteit is niet in strijd met het ter plaatse geldende voorbereidingsbesluit gestelde regels.
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RIJNLANDROUTE–N206/
TJALMAWEG, KATWIJK
J. Loopik

RijnlandRoute – N206/Tjalmaweg, gemeente Katwijk
Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven
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Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied
Provincie:

Zuid-Holland

Gemeente:

Katwijk

Plaats:

Valkenburg

Toponiem:

RijnlandRoute Tjalmastrook

Kaartblad:

30F

Kadastrale gegevens:

nvt

Coördinaten:

(onderzoeksgebied) 88.700 / 467.000 (NNW) – 90.500 / 465.000 (ZZO)

Projectverantwoordelijke:

ADC ArcheoProjecten
J. Loopik
Nijverheidsweg-Noord 114
3812 PN Amersfoort
Postbus 1513
3800 BM Amersfoort
j.loopik@archeologie.nl)

Opdrachtgever:

Provincie Zuid - Holland
Mevr. G. Post
Provincie Zuid - Holland
RijnlandRoute
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Bevoegde overheid:

Provincie Zuid - Holland
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
Mevr. Drs. A.C.M. Gerrits
Provincie Zuid - Holland
Afdeling CVT
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
acm.gerrits@pzh.nl

Directievoerder:

Crevasse Advies
R. Isarin
Provincie Zuid - Holland
RijnlandRoute
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
rfb.isarin@pzh.nl

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code):

4566216100

Aard van het onderzoek:

Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven

ADC-projectcode:

4190683

Oppervlakte plangebied:

41 ha

Oppervlakte onderzoeksgebied:

19 ha

Oppervlakte proefsleuven:

14.386 m

Complex en ABR codering:

Zone 1: EGKW-IPER / Zone 2: IWAT / Zone 3: NX / Zone 4: XXX / Zone 5: XXX /

2

Zone 6: NX / Zone 7: IPER / Zone 8: IPER
Periode(n):

BT / IJZ / RT / NT

Geomorfologische context:

Estuariene afzettingen van de Oude Rijn

NAP hoogte maaiveld:

Gemiddeld 0,2 m+NAP

Maximale diepte onderzoek:

2,22 m-NAP

Uitvoering van het veldwerk:

10-10-2017 – 25-01-2019

Beheer en plaats vondsten en documentatie:

het Provinciaal Archeologisch Depot in Alphen aan den Rijn.
archeologischdepot@pzh.nl

Beheer en plaats digitale documentatie:

Wordt ingevuld tijdens afronding
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Samenvatting
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend
Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het kader van de verbreding van
de N206/Tjalmaweg. Directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek zijn de geplande
bodemingrepen ten behoeve van de realisatie van de Tjalmastrook, onderdeel van de
RijnlandRoute. Door de geplande infrastructurele bodemingrepen (verdiepte wegligging, afslagen,
kabels en leidingen, cunetten, bermsloten) worden mogelijke archeologische waarden bedreigd.
Het doel van het proefsleuvenonderzoek is het karteren van vindplaatsen en het vervolgens
waarderen ervan. Op basis van het op te stellen selectieadvies, zal het bevoegd gezag betreffende
archeologie (PZH – CVT) een selectiebesluit nemen. Geselecteerde vindplaatsen die niet in situ
kunnen worden behouden, zullen worden opgegraven dan wel tijdens de realisatie middels een
archeologische begeleiding ex situ worden behouden. Indien beperkt in omvang en complexiteit
kunnen eventuele opgravingen direct aansluitend op (of tijdens de periode van) het
proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd.
Tijdens het veldwerk is een tracé van ruim 2,5 km lengte aan de zuidwestelijke zijde van de Ingenieur
G. Tjalmaweg onderzocht op de aanwezigheid van archeologische sporen. Hierbij zijn in totaal 214
proefsleuven gegraven, verdeeld over acht zones. Nieuw inzicht in de genese van het landschap
heeft ertoe geleid dat ter hoogte van twee oude opgravingslocaties moest worden gekeken of
toentertijd het recentelijk ontdekte Bronstijd-IJzertijd niveau daar wel is aangesneden en voldoende
onderzocht. Dat blijkt afdoende gebeurd.
Zone 1 – Niet behoudenswaardig
In het noordwestelijke deel van het plangebied werden diverse sporen aangetroffen die het gevolg zijn
van kleiwinning ten behoeve van de laat 19e-eeuwse baksteenindustrie. Tevens werden er vondstloze
greppels aangetroffen die vermoedelijk te maken hebben met historisch landgebruik, zoals
verkaveling/percelering en ontwatering. Een vergelijking met historische kaarten uit 1544, 1620 en
1825 levert maar weinig overeenkomsten op. Het betreft vermoedelijk sloten binnen eigendommen,
die niet individueel zijn opgetekend.
Verder is één greppel gevonden waarin zich Romeins vondstmateriaal bevond. Dit lijkt vooralsnog
een geïsoleerde vondst te zijn. Richting het zuidoosten, dichtbij zone 2, werden nog enkele greppels
een paalkuil en twee dierbegravingen gevonden die uit de Romeinse tijd dateren. Al met al schept dit
een beeld van een landschap dat in het verleden grotendeels extensief in gebruik is geweest.
Zone 2 – Niet behoudenswaardig
In zone 2 heeft zich in de Romeinse tijd de zogenaamde Marktveldgeul bevonden, een zijtak van de
Rijn. Hier werden tijdens eerder onderzoek onder andere houten kadeversterkingen en vele vondsten
aangetroffen, zoals aardewerk, leren schoeisel en metalen voorwerpen. Tijdens voorliggend
onderzoek zijn diverse restanten aangetroffen, voornamelijk verspoeld aardewerk en verticaal
geplaatste houten palen, die onderdeel moeten zijn geweest van bovengenoemde kadeversterkingen.
Dit sluit goed aan op de reeds bekende gegevens.
Zone 3 – Behoudenswaardig
Direct ten zuidoosten hiervan ligt zone 3, dat grenst aan de nederzetting die toen ook (gedeeltelijk)
werd opgegraven. In de 1e eeuw n. Chr. Streken de Romeinen neer in deze regio. Ter plaatse werd
eerst een militaire nederzetting gebouwd, bestaande uit onder andere graanpakhuizen, barakken, een
loods, een klein fort en verschillende wachttorens. Halverwege de 2e eeuw verdween de militaire
component, dat plaats maakte voor een civiele nederzetting.
Een uitbreiding van deze locatie en de hierop volgende aanvullende proefsleuven hebben bevestigd
dat in ieder geval die civiele nederzetting zich tot binnen het huidige plangebied uitstrekte.
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Zone 4 – Niet behoudenswaardig
In zone 4 zijn geen sporen aangetroffen. Een deel van de putten werd in de oude stroming van de
Rijn aangelegd, die zich in de Romeinse tijd hier bevond.
Zone 5 – Niet behoudenswaardig
In zone 5 werden een greppel en een aantal paalkuilen aangetroffen, maar de vullingen ervan
vertoonden een verschepte en losse indruk, alsof ze pas relatief recent waren gegraven. Er werd
alleen vondstmateriaal aangetroffen in een restgeul, dat dateert uit de Romeinse tijd.
Zone 6 – Niet behoudenswaardig
Deze zone bevindt zich binnen de contouren van de oude opgraving De Woerd, waar een
vroegmiddeleeuwse nederzetting werd opgegraven. In de proefsleuven werden zelfs de coupes van
het oude onderzoek De Woerd aangetroffen, als ook enkele (onderzijdes van) palen die toen mogelijk
niet zijn waargenomen. Tevens werd een klein deel van een vroegmiddeleeuwse geul aangesneden,
die ook tijdens de De Woerd campagne is opgetekend.
Zone 7 – Niet behoudenswaardig
Deze zone bevindt zich tussen de locatie van de Romeinse Rijn (ten zuiden) en de hedendaagse loop
(ten noorden) van de rivier. Sporen ouder dan de Vroege Middeleeuwen zullen door de verplaatsing
van de Rijn zijn weg gespoeld. Hier werden in de proefsleuven slechts enkele lange greppels
aangetroffen, die wijzen op verkaveling dan wel ontwatering. Een vergelijking met historische kaarten
uit 1544, 1620 en 1825 leverde enkele overeenkomsten op.
Zone 8 – Niet behoudenswaardig
Tot slot zijn dit soort verkavelings- en/of ontwateringsgreppels ook in zone 8 waargenomen, als ook
enkele puinsleuven die wijzen op nabij gelegen bewoning. De aanwezigheid van vondstmateriaal
dateert deze puinsleuven in de 18e eeuw. De bewoningsresten die verband kunnen houden met deze
puinsleuven zijn echter binnen deze zone niet aangetroffen. Hier hebben een aantal sporen
overeenkomsten met de loop van diverse sloten, zoals aangegeven op een historische kaart uit 1825.
Tevens bevond zich hier de enige locatie waar ook op het Late Bronstijd-IJzertijd niveau sporen zijn
aangetroffen. Het betrof een aantal greppels, dicht tegen een reeds bekende vindplaats uit deze
periode, op het terrein van de voormalige Vliegkamp Valkenburg. Twee van de drie greppels dateren
op basis van 14C dateringen uit de Vroege- en Midden IJzertijd. Sporen van een intensief gebruikt
prehistorisch nederzettingsterrein zijn dus niet aanwezig. Dit deel van de kreekrug zal hooguit als
akkerland in gebruik zijn geweest.
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Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode

Tijd in jaren

Nieuwe tijd:

1500 - heden

Nieuwe tijd C

1850 - heden

Nieuwe tijd B

1650 - 1850 n. Chr.

Nieuwe tijd A

1500 - 1650 n. Chr.

Middeleeuwen:

450 - 1500 n. Chr.

Late Middeleeuwen B / Late Middeleeuwen

1250 - 1500 n. Chr.

Late Middeleeuwen A / Volle Middeleeuwen

1050 - 1250 n. Chr.

Vroege Middeleeuwen D / Ottoonse periode

900 - 1050 n. Chr.

Vroege Middeleeuwen C / Karolingische tijd

725 - 900 n. Chr.

Vroege Middeleeuwen B / Merovingische tijd

525 - 725 n. Chr.

Vroege Middeleeuwen A / Volksverhuizingstijd

450 - 525 n. Chr.

Romeinse tijd:
Laat-Romeinse tijd

12 v. Chr. - 450 n. Chr.
270 - 450 n. Chr.

Midden-Romeinse tijd

70 - 270 n. Chr.

Vroeg-Romeinse tijd

12 v. Chr. - 70 n. Chr.

IJzertijd:

800 - 12 v. Chr.

Late IJzertijd

250 - 12 v. Chr.

Midden-IJzertijd

500 - 250 v. Chr.

Vroege IJzertijd

800 - 500 v. Chr.

Bronstijd:

2000 - 800 v. Chr.

Late Bronstijd

1100 - 800 v. Chr.

Midden-Bronstijd

1800 - 1100 v. Chr.

Vroege Bronstijd

2000 - 1800 v. Chr.

Neolithicum (Jonge Steentijd):

5300 - 2000 v. Chr.

Laat-Neolithicum

2850 - 2000 v. Chr.

Midden-Neolithicum

4200 - 2850 v. Chr.

Vroeg-Neolithicum

5300 - 4200 v. Chr.

Mesolithicum (Midden-Steentijd):

8800 - 4900 v. Chr.

Laat-Mesolithicum

6450 - 4900 v. Chr.

Midden-Mesolithicum

7100 - 6450 v. Chr.

Vroeg-Mesolithicum

8800 - 7100 v. Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd):

tot 8800 v. Chr.

Laat-Paleolithicum

35.000 - 8800 v. Chr.

Midden-Paleolithicum

300.000 - 35.000 v. Chr.

Vroeg-Paleolithicum

tot 300.000 v. Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992
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Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied.
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1 Inleiding
1.1

Algemeen

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend
Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het kader van de verbreding van
de N206/Tjalmaweg. Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen dat voor dit
onderzoek is opgesteld en de KNA 4.1.1
Directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek zijn de geplande bodemingrepen ten behoeve
van de realisatie van de Tjalmastrook, onderdeel van de RijnlandRoute (Afb. 1). Door de geplande
infrastructurele bodemingrepen (verdiepte wegligging, afslagen, kabels en leidingen, cunetten,
bermsloten) worden mogelijke archeologische waarden bedreigd. Het doel van het
proefsleuvenonderzoek is het karteren van vindplaatsen en het vervolgens waarderen ervan.
Op basis van het op te stellen selectieadvies, zal het bevoegd gezag inzake archeologie (PZH –
CVT) een selectiebesluit nemen. Geselecteerde vindplaatsen die niet in situ kunnen worden
behouden, zullen worden opgegraven dan wel tijdens de realisatie middels een archeologische
begeleiding ex situ worden behouden. Indien beperkt in omvang en complexiteit kunnen eventuele
opgravingen direct aansluitend op (of tijdens de periode van) het proefsleuvenonderzoek worden
uitgevoerd.
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 41 ha en is momenteel op verschillende manieren in
gebruik genomen, zoals door bebouwing, braakliggend terrein en de reserveringstrook van de
N206. In totaal zijn 214 proefsleuven gegraven, waarbij structureel twee vlakken zijn aangelegd
(incidenteel drie), met een totale oppervlakte van ca. 27.454 m2 (vlak 1 14.370 m2, vlak 2 12.800
m2). Hierin zit ook ca. 300 m2 verwerkt die is gebruikt om aanwezige sporenclusters te begrenzen
of beter te duiden en 374 m2 vanwege het getrapt aanleggen van enkele putten, in verband met het
opgehoogde terrein in zone 7.
Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd tussen dinsdag 10 oktober 2017 en vrijdag 25 januari
2019. Het veldteam bestond uit de volgende personen: J. Loopik (Senior KNA archeoloog en
projectverantwoordelijke), A. Ruiter (Junior archeoloog), A. Veenhof (Senior veldtechnicus), R.
Geerts (Senior KNA archeoloog), R. van der Veen (Junior archeoloog) en R. de Jong,
kraanmachinist van de firma Tuytel. De bij dit project betrokken fysisch geografen waren M. van
Dinter en J. Huizer. Senior archeoloog was . Williams.
Tijdens het veldwerk is goed samen gewerkt met diverse detector amateurs. Zij hebben geholpen
bij het doorzoeken van de archeologische vlakken en de stort. Het betreffen R. de Graaf, J. de
Jager, R. Westgeest en P. Geijteman.

1.2

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

Het doel van dit Inventariserend Veld Onderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) is het
verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in de aanwezigheid, de aard, de datering, de omvang en de
conservering van archeologische (bewonings)resten in het plangebied, teneinde tot een
waardestelling te kunnen komen. Deze waardestelling zal worden vertaald in een selectieadvies.
Het bevoegd gezag zal naar aanleiding van dat advies een selectiebesluit nemen of (een deel van)
de locaties behoudenswaardig zijn, of dat deze vrij gegeven kunnen worden voor verdere
ontwikkeling.

1
Programma van Eisen Proefsleuvenonderzoek met mogelijke doorstart naar opgraving Tjalmastrook –
N206 RijnlandRoute. Isarin 2017.
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Onderzoeksvragen
1. Is de bodem verstoord en zo ja, in welke mate (x, y en z)? Van welke verstoring is sprake en
wat is de oorzaak?
2. Bevinden zich binnen het onderzoeksgebied (resten van) archeologische vindplaatsen?
3. Wat zijn de aard, omvang, diepteligging, datering van de archeologische sporen en vondsten?
4. Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten en sporen, zowel horizontaal als
verticaal/stratigrafisch?
5. Zijn de bewoning en het gebruik van het plangebied op te delen in fasen? Zo ja, welke fasen
zijn te onderscheiden en hoe zijn deze in de tijd te plaatsen?
6. Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van de resten per onderscheiden fase?
7. Wat is de conserveringstoestand van de archeologische resten, grondsporen en structuren?
8. Wat zijn de lithogenetische en bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied?
9. Komt de waargenomen bodemopbouw/lithogenese overeen met het lithogenetisch profiel van
Jansen 2016)? Waar wel, waar niet en wat is daarvoor de verklaring?
10. Liggen de afzettingen van de Oude Rijn erosief op de kwelder/kreekafzettingen of is er van
erosie geen sprake? Hoe groot is de eventuele erosie geweest?
11. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen en structuren, en het landschap?
12. Wanneer zijn de archeologische vindplaatsen als woonplaats of anderszins in onbruik geraakt?
Wat is hiervoor de reden geweest?
13. Bevatten de sporen goed geconserveerde paleo-ecologische resten, al dan niet verbrand of
verkoold?
14. Welk beeld geeft het vondstmateriaal van de materiële cultuur en het consumptiepatroon van
de bewoners?
15. Indien het onderzoek geen of categoraal beperkte (bijvoorbeeld alleen losse vondsten)
archeologische fenomenen oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven?
16. Hoe verhouden de vindplaatsen zich op hoofdlijnen tot bekende vergelijkbare vindplaatsen uit
de regio (straal 5 km) en in welk opzicht?
17. Welke verbanden kunnen gelegd worden en op basis waarvan?
18. Is er sprake van verbindingroutes en zo ja, hoe?
19. Op welke wijze hebben de bewoners gebruik gemaakt van het landschap dan wel het
landschap naar hun hand gezet?
20. Ingeval sprake is van nederzettingssporen: hoe was de nederzetting ingedeeld?
21. Is er sprake van speciale activiteitszones in de nederzetting?
22. Wat kan op basis van de bodemprofielen en vondsten gezegd worden over de ontginning- en
bewoningsgeschiedenis van het gebied?

1.3

Opzet van het rapport

Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA 4.1 -specificatie VS05). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek
gepresenteerd, waarna de eerste conclusies volgen. Dit onderzoek vormt geen eindstation, maar
de basis van waaruit verder synthetiserend onderzoek kan plaatsvinden.
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een samenvatting van het vooronderzoek in
hoofdstuk 2, waarna in hoofdstuk 3 een omschrijving van de onderzoeksmethoden volgt.
Vervolgens zullen de verschillende deelonderzoeken aan de orde komen. Allereerst hoofdstuk 4,
fysische geografie. In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de terreinen waar al eerder onderzoek heeft
plaats gevonden, gevolgd door de resultaten die het onderzoek opgeleverd heeft in hoofdstuk 6. In
dit hoofdstuk 7 worden de vondsten besproken en in hoofdstuk 8 het botanisch onderzoek.
Tenslotte zullen in hoofdstuk 9 de resultaten worden besproken, de onderzoeksvragen worden
beantwoord en zal in hoofdstuk 10 een selectieadvies voor beide locaties worden gegeven.
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2 Vooronderzoek
In dit hoofdstuk wordt de bewoningsgeschiedenis en het vooronderzoek van het plangebied
besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie verkregen bij het vooronderzoek en het
PvE. Onderstaande beschrijvingen zijn, zij het geredigeerd, grotendeels overgenomen uit
Leuvering 2011 en het PvE.2

2.1

Historie

Door talloze archeologische opgravingen in de nabije omgeving is veel bekend geworden over de
vroegste bewoning van Valkenburg. Deze vangt aan rond de Late Bronstijd en IJzertijd.

Afb. 2. Overzicht van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek met de oude opgravingen.

2

Isarin 2017.

12

IJzertijd
Tot voor kort zijn de vroegste bewoningsresten die tijdens onderzoeken uit de omgeving zijn
aangetroffen uit de vroege ijzertijd en betrof het slechts een kleine, verspoelde vindplaats met
aardewerk en botmateriaal (ARCHIS waarnemingsnummer 14807). In 2012 heeft onderzoek van
Archol en RAAP op de voormalige Vliegkamp Valkenburg aangetoond dat zich hier diverse
vindplaatsen bevinden die dateren uit de Late Bronstijd t/m IJzertijd.3 In 2019 heeft onderzoek van
Archol en ADC ArcheoProjecten deze vindplaatsen nader onderzocht.4 Vóór de Late Bronstijd zal
bewoning vermoedelijk alleen op de strandwallen achter de kust hebben plaatsgevonden.
Romeinse tijd
Het geringe aantal vindplaatsen uit de IJzertijd staat in schril contrast met het grote aantal
vindplaatsen dat bekend is uit de periode erna, de Romeinse tijd. Uit het onderzoek dat (met
onderbrekingen) heeft plaatsgevonden gedurende de periode 1941-1962, blijkt dat onder de
dorpsheuvel van Valkenburg een Romeins fort (castellum) ligt. Dit castellum is aangelegd rond 39
n. Chr. en is herhaaldelijk verwoest en opnieuw opgebouwd. De laatste fase van het castellum
dateert uit omstreeks 260 n. Chr. Er zijn echter aanwijzingen dat er nog bewoning heeft
plaatsgevonden tot het begin van de 4e eeuw n. Chr. Het castellum van Valkenburg heeft in de
Romeinse tijd deel uitgemaakt van een reeks grote en kleine castella die op de zuidelijke oever van
de Rijn hebben gelegen. Castella zijn onder meer aangetroffen in Katwijk, Leiden, Alphen aan den
Rijn en Nijmegen. De castella aan de limes zijn met elkaar verbonden geweest door een weg, de
zogenaamde Romeinse weg of limesweg. Van de Limesweg zijn ter hoogte van de Tjalmastrook
veel resten aangetroffen. Om verspoeling van de weg door de Oude Rijn te voorkomen, is de weg
in dit gebied verhoogd aangelegd. Dat dit niet altijd afdoende is geweest, blijkt uit het feit dat tijdens
een overstroming aan het begin van de 2e eeuw n. Chr. de bestaande Limesweg deels is
weggespoeld. Kort daarop is het weggespoelde deel vervangen door een nieuw deel dat meer
landinwaarts is aangelegd. Dit deel heeft zich vermoedelijk ter hoogte van De Woerd weer bij het
oude tracé van de weg gevoegd. Dichtbij het castellum hebben in ieder geval twee nederzettingen
bestaan, alhoewel de functie van Marktveld als aparte nederzetting niet onomstreden is. De eerste
betreft zogezegd Marktveld, dat tussen het castellum en de tweede nederzetting De Woerd in lag.
Een deel van deze nederzetting werd in de jaren ’80 van de vorige eeuw onderzocht. De Woerd lag
dicht tegen de huidige brug over de Rijn naar Leiden. Een groot deel van deze nederzetting werd in
de jaren ’70 van de vorige eeuw opgegraven. Beiden hebben aan de hierboven genoemde
Romeinse weg gelegen.
Middeleeuwen
De archeologische opgravingen in Valkenburg hebben naast informatie over de Romeinse tijd ook
veel informatie opgeleverd over bewoning in de Middeleeuwen. Met name in het oostelijke deel van
De Woerd werden in de jaren ‘80 talrijke bewoningsresten uit de Vroege Middeleeuwen
aangetroffen. Het is echter nog onduidelijk of de vroegmiddeleeuwse bewoning in dit gebied na de
Romeinse tijd doorliep of dat er enkele eeuwen na het vertrek van de Romeinen een nieuwe
kolonisatie plaatsvond. De voorlopige resultaten lijken erop te wijzen dat op het oostelijke deel van
De Woerd bewoning heeft plaatsgevonden vanaf de 8e eeuw n. Chr. Sporen uit het begin van de
Vroege Middeleeuwen zouden eventueel nog op het westelijke deel van De Woerd kunnen
voorkomen. De bewoningsresten uit de Vroege Middeleeuwen die op het oostelijke deel van De
Woerd zijn aangetroffen, bestaan uit huisplaatsen, waterputten, (afval)kuilen en greppels.
Vermoedelijk lag de Oude Rijn in de 10e eeuw min of meer in het midden van de Tjalmastrook en
parallel aan de Voorschoterweg/Hoofdstraat. De Oude Rijn verplaatste zich in de loop van de tijd
nog verder naar het noordoosten tot de huidige ligging. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de
bewoning in de Late Middeleeuwen is mee geschoven met de Oude Rijn. Er zijn aanwijzingen dat
de bewoning zich in de 11e en 12e eeuw min of meer in de zuidelijke punt van de Tjalmastrook
bevond. Rond de 12e eeuw werd vermoedelijk ook de Rijndijk aangelegd (de huidige
Voorschoterweg / Hoofdstraat). Omdat kaartmateriaal uit de Late Middeleeuwen ontbreekt, is niet
duidelijk waar de bewoning in deze periode exact plaatsvond.

3
4

Tol & Jansen 2012.
Amerongen et al 2020. Evaluatierapport.
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Nieuwe tijd
De bewoning en het landgebruik van Valkenburg en omgeving na 1500 is reeds uitvoerig door
Parlevliet (1993 en 1995) in beeld gebracht. Door middel van oude topografische kaarten en
morgenboeken heeft hij een beeld gereconstrueerd van de bewoning rond het midden van de 16e
en het begin van de 17e eeuw. Rond 1544 en 1620 staat voor de Tjalmastrook geen bebouwing
aangegeven. Opvallend is wel dat langs de oostzijde (buitendijks) van de Rijndijk kleine
rechthoekige perceeltjes zichtbaar zijn. Hoewel er geen huizen staan aangegeven, zou het kunnen
dat hier bewoning langs de Rijndijk heeft plaatsgevonden. Daarnaast staat direct ten zuidwesten
van het plangebied huize Torenvliet opgetekend, een buitenplaats. Op de kadastrale minuutkaart
uit 1821 is in het plangebieden de Tjalmastrook geen bebouwing aangegeven. Ook op de
topografische kaarten uit het midden van de 19e eeuw is in dit gebied eveneens geen bewoning
zichtbaar. Pas in het laatste kwart van de 19e eeuw zijn de eerste huizen/boerderijen zichtbaar,
alhoewel die niet binnen het plangebeid hebben gestaan.

2.2

Archeologie

In verband met toekomstige ontwikkelingen in de nabije omgeving is in 2008 een archeologische
inventarisatie uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau, door middel van een
bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek.5 Onderdeel van dit rapport was een
geologische dwarsdoorsnede (profiel). Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een ander
infrastructureel project, de RijnGouwelijn, een light rail verbinding van Gouda via Leiden naar de
kust. De relevantie is wellicht niet direct evident, maar een deel van dat onderzoeksgebied komt
overeen met het noordwestelijke deel van voorliggend plangebied.
In het kader van de verbreding van de N206/Tjalmaweg, onderdeel van de RijnlandRoute, was
vanuit de provincie Zuid-Holland een beknopt overzicht nodig van de huidige stand van zaken van
het archeologisch onderzoek. In november en december 2013 is door RAAP Archeologisch
Adviesbureau een actualisatie gemaakt van dit bureau- en booronderzoek. Op basis van deze
gegevens is in dat rapport tevens een advies voor karterend/waarderend proefsleuvenonderzoek
uitgebracht.6
In 2016 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau tenslotte de boorgegevens van 2008 en 2015
gecombineerd tot een lithogenetisch profiel van het complete voorliggende plangebied.7 Daarnaast
is gebruik gemaakt van de gegevens van de opgravingen, uitgevoerd in de jaren ’75 en ’85-‘88 van
de vorige eeuw. Deze gegevens zijn bekeken op de aanlegdiepte van de opgravingsvlakken en de
volledigheid van afwerken van de sporen. Als basis voor de herinterpretatie van de bodemopbouw
uit de boringen is de landschappelijke bodemopbouw, zoals vastgesteld tijdens het onderzoek op
het voormalige Vliegkamp Valkenburg, gehanteerd.8 Daar is vastgesteld dat er sprake is van drie
stratigrafisch gescheiden landschappen. Eén van de vragen die hierbij werd gesteld, is of er tijdens
de opgravingen van de Woerd (1972) en Marktveld (1985-1988) wel aandacht is geweest voor
eventueel diepere archeologische niveaus, aangezien dit nieuwe informatie betreft. Proefsleuven
ter hoogte van de opgravingen, die zijn aangelegd tijdens onderhavig onderzoek, moeten hier
antwoord op geven.

5

Kruidhof & Jansen 2008.
Vink 2015, pag. 32-33.
Jansen 2016.
8
Tol & Jansen 2012.
6
7
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3 Methoden
Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform de KNA 4.1 en het PvE.9 Tijdens het IVO-P zijn
214 proefsleuven (of werkputten) aangelegd (Afb. 3). Tijdens het veldonderzoek was regelmatig
contact met de directievoerder, in de vorm van telefonisch overleg en veldbezoeken.
Het veldwerk werd regelmatig bemoeilijkt door de aanwezigheid van sloten, kabels en leidingen,
bomen en bosschages en beperkte ruimte om de stort te plaatsen. In alle hierboven genoemde
gevallen is zoveel mogelijk geprobeerd om putten te verschuiven, te verlengen of smaller aan te
leggen.

Afb. 3. De aangelegde proefsleuven in het geel. Rood omkaderd de toevoeging aan de Achterweg
23, blauw omkaderd de toevoeging aan de Kooltuinweg 31.

9
Programma van Eisen Proefsleuvenonderzoek met mogelijke doorstart naar opgraving Tjalmastrook –
N206 RijnlandRoute. Isarin 2017.
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Nadat de eerste 100 putten aan de noordelijke en zuidelijke zijde van de Tjalmaweg waren
aangelegd, heeft eind 2017 een eerste (tussentijds) evaluatiemoment plaats gevonden. Op dat
moment heeft een eerste toevoeging plaats gevonden aan het plangebied, in de vorm van een
(voormalig) kassencomplex aan de Achterweg 23 te Valkenburg. Hier waren al drie proefsleuven
aangelegd (putten 60-62), waarin veel Romeinse sporen werden aangetroffen (Afb. 3). Het
tussentijdse advies was dan ook het opgraven van deze locatie. Met de toevoeging van het nieuwe
gebied was circa 1,5 Ha gemoeid (Afb. 3). Om deze reden is door het bevoegd gezag besloten om
ook hier eerst een aantal proefsleuven te graven, om de Romeinse vindplaats te begrenzen en
hiermee het op te graven areaal te kunnen bepalen. Vanwege het feit dat de aanwezige
archeologie zo min mogelijk versnipperd zou raken door de hoeveelheid proefsleuven, is besloten
dat slechts 5% onderzocht zou worden. Dit onderzoek is in juli 2018 uitgevoerd. De resultaten
zullen verderop in het rapport worden besproken.
Ten tijde van het opstellen van het tussentijdse evaluatiemoment konden een klein aantal
proefsleuven aan de Kooltuinweg 31 nog niet worden aangelegd, vanwege afspraken met de
voormalige eigenaar. Voordat de resterende proefsleuven konden worden aangelegd werd in de
loop van 2018 het terrein echter aanzienlijk vergoot, tot circa 5,5 Ha. Uit onderzoek bleek verder
dat zich op deze locatie mogelijk niet gesprongen explosieven en afgeworpen munitie konden
bevinden. Om deze reden is voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek door T&A Survey een
explosievenonderzoek uitgevoerd, ten einde mogelijke verdachte locaties in kaart te brengen.10
Tevens bleek door de ligging van een gasleiding en een tweetal waterleidingen een aanzienlijk deel
van deze locatie af te vallen, in totaal ca. 7.500 m2. In januari 2019 is het gehele terrein vervolgens
door middel van proefsleuven onderzocht. Vanwege de aanwezigheid van de diverse leidingen en
het feit dat de verdachte explosieven nog niet waren geruimd, zijn waar nodig sleuven verschoven.
De resultaten van het proefsleuvenonderzoek zijn in voorliggend rapport opgenomen onder zone 8.

Afb. 4. De basisuitrusting van de archeoloog verzameld. Schep, sjalon, GPS, metaaldetector, fotoen tekenmateriaal.
De vlakken zijn machinaal aangelegd met een gladde bak. Tijdens de aanleg van het vlak zijn
vondsten in vakken van 5x4 m verzameld. Alleen bijzondere vondsten zijn als puntvondsten
ingemeten. Grondsporen zijn direct ingekrast. De vlakken zijn met behulp van een metaaldetector
onderzocht, vervolgens is het vlak en ieder spoor daarin gefotografeerd en getekend met behulp
van een robotic Total Station, waarbij om de 3 m een vlakhoogte is bepaald. Alle aangetroffen
grondsporen zijn gecoupeerd, waarbij vondsten zijn verzameld. Alle relevante coupes zijn
gefotografeerd en getekend op schaal 1:20. Het restant van de gecoupeerde sporen is vervolgens
met de schep of troffel afgewerkt en indien nodig bemonsterd voor archeobotanisch,
archeozoölogisch en/of dendrochronologisch onderzoek.

10

Procesverbaal van oplevering, gedateerd 13-12-2018.
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Bij het aanleggen van elke put is eerst een diep kijkgat geplaatst, om zo de archeologische niveaus
inzichtelijk te maken. Hierna is zoveel mogelijk geprobeerd om eerst de put op vlak 1 aan te leggen
(Romeins niveau). Na documentatie kon worden verdiept naar vlak 2 (Bronstijd/IJzertijd niveau).
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de bodemopbouw per put een grote uniformiteit kende. Om
deze reden is bij het aanleggen van het diepste vlak in overleg met het bevoegd gezag volstaan om
drie profielkolommen te documenteren en in sommige gevallen een (gedeeltelijk) lengteprofiel. Alle
profielen zijn gefotografeerd en opgetekend (1:20).
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4 Fysische geografie
M. van Dinter

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de opbouw en de genese van de bodem van het proefsleuvenonderzoek
besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van literatuurgegevens, informatie verkregen bij eerder
uitgevoerde archeologisch onderzoek en het huidige veldonderzoek.11 Tijdens het veldonderzoek is
de profielopbouw van de kolommen gedocumenteerd en bestudeerd, teneinde een beeld te
verkrijgen van de bodemopbouw, de gaafheid van de bodem en de (geologische) opbouw en
genese van het plangebied. Door inzicht te krijgen in de stratigrafische positie en diepteligging van
de archeologische antropogene (cultuur)lagen en spoorniveaus kunnen archeologische patronen
mogelijk worden verklaard.
PvE
Vanuit het PvE zijn de volgende vragen met betrekking tot de fysische geografie opgesteld:12
8. Wat zijn de lithogenetische en bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied?
9. Komt de waargenomen bodemopbouw/lithogenese overeen met het lithogenetisch profiel van
Jansen 2016)? Waar wel, waar niet en wat is daarvoor de verklaring?
10. Liggen de afzettingen van de Oude Rijn erosief op de kwelder/kreekafzettingen of is er van
erosie geen sprake? Hoe groot is de eventuele erosie geweest?
11. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen en structuren, en het landschap?

4.2

Methoden

Voor het fysisch geografisch onderzoek is gebruik gemaakt van gedocumenteerde profielkolommen
en de doorlopende profielwanden in de werkputten. De profielen zijn handmatig opgeschaafd en
vervolgens ingekrast en gedocumenteerd. Hierbij zijn zowel lithologische lagen als archeologisch
relevante lagen onderscheiden, zoals vegetatiehorizonten, cultuurlagen en eventuele sporen. Alle
lagen zijn bemonsterd en beschreven op textuur, kleur, gehalte organische stof en andere
lithologische en bodemkundige verschijnselen. De profielen zijn beschreven volgens het
Nederlandse Systeem voor Bodemclassificatie van De Bakker en Schelling13 en omgezet naar de
Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode14 die de lithologische beschrijving conform
NEN510415 hanteert. Verder zijn diverse sedimentmonsters uit de profielwanden genomen dat
mogelijk geschikt leek voor daterend (14C-datering of OSL) en/of paleobotanisch (pollen, zaden,
diatomeeën, etc). De monsters zijn dubbel verpakt in plastic, geadministreerd en opgeslagen (vnr.
30, 33, 95-98, 124, 1503 en 1504). Uiteindelijk zijn vnr. 33, 98 en 124 geselecteerd voor nader
onderzoek aan pollen-, zaden en/of diatomeeën (zie hoofdstuk 8 - Botanie en bijlage 4 Diatomeeën). De diatomeeënanalyses zijn utgevoerd door Geurt Verwey van Bureau
Waardenburg. De uitkomsten van de gecombineerde pollen- en diatomeeënanalyses van Zone 3
worden besproken in het aparte opgravingsrapport van Zone 3. Deze zone is in dat rapport
aangeduid als plangebied Weerdkampen.16 De overige monsters zijn gedeselecteerd, omdat
tijdens eerder onderzoek in de omgeving al analyses op vergelijkbare monsters zijn gedaan of de
monsters geen nieuwe informatie zouden opleveren.

4.3

Landschappelijke achtergrond

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het westelijk kustgebied bij de voormalige delta en het
estuarium van de Oude Rijn. De geologische ontwikkeling dit Oude Rijn-estuarium is globaal
gereconstrueerd (Afb. 5).17 De Oude Rijn is actief geworden vanaf ca. 4400 v. Chr., terwijl de
uitbreiding van de kustbarrière in westelijke richting vond plaats vanaf ca. 3800 v. Chr.18 Het
11
Bult en Hallewas, 1986, id. 1987; id. 1990; Lenselink 1988; Hallewas, van Dierendonck en Waugh, 1993; Tol en Jansen 2012;
Jansen 2016.
12
Isarin 2017.
13
de Bakker & Schelling 1989.
14
Bosch 2005.
15
Normalisatie-Instituut 1989; Bosch 2005.
16
Loopik in voorbereiding.
17
De Haas et al. 2018.
18
Berendsen & Stouthamer, 2000, 2001; Cohen et al. 2012; Hijma & Cohen, 2011; De Haas et al., 2018: 6500 cal BC
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plangebied bevindt zich dus in een gebied waarin zoete fluviatiele en zoute mariene invloeden
elkaar afwisselen. Dit heeft geleid tot een sterk dynamische ontwikkeling van het landschap.19
Het huidige landschap is dus het resultaat van duizenden jaren van sedimentatie en erosie. Uit het
archeologische onderzoek vooronderzoek op Vliegkamp Valkenburg is gebleken dat totaal
verschillende sedimentatiemilieus op korte afstand van elkaar voorkwamen en dat die sterk
variërende - en stratigrafisch van elkaar gescheiden - landschappen hebben gevormd.20 Er zijn
geen aanwijzingen gevonden voor strandwallen of Oude Duinen. De volgende landschappen zijn
tot nu toe onderscheiden (van beneden naar boven):
een lagunair of estuarien landschap,
een kwelder- en krekenlandschap,
een landschap dat is gevormd als gevolg van overstromingen vanuit de Rijn, aangeduid
als deklandschap.
De lagunaire of estuariene afzettingen zouden onder gemiddeld hoogwater zijn afgezet en bestaan
uit gelaagde zandige en kleiige afzettingen. In de top heeft zich een humeuze tot venige laag
ontwikkeld. Lenselink spreekt over de aanwezigheid van ‘riet-‘en ‘houtklei’.21 Datering van deze
humeuze toplaag geven aan dat dit landschap vanaf ca. 2950 BP buiten gebruik is geraakt, ofwel
aan het eind van de Midden Bronstijd of in de Late Bronstijd (gekalibreerde ouderdom: 1300 - 1000
v. Chr. ).22 Gecombineerd diatomeeën-, foraminiferen-, ostracoden-, schelpen- en pollenonderzoek
van deze afzettingen zou meer informatie opleveren over de veranderingen in het (zoutgehalte van
het) afzettingsmilieu.
Het krekenlandschap bestaat uit een sterk vertakt systeem van hoge, zandige oeverwallen (Afb.
6a). In de top van deze oeverwallen heeft zich een vegetatiehorizont ontwikkeld. Uit 14C-dateringen
blijkt dat de restgeulen daarin al zijn gaan verlanden rond 2750 BP, ofwel in de Late Bronstijd
(gekalibreerde ouderdom; 1000-800 v. Chr.).23 Dit betekent dat het systeem maar kort, hooguit 200
jaar, heeft gefunctioneerd. Uit de aangetroffen archeologische sporen blijkt dat deze hoge
oeverwallen in de Late Brons- en Vroege IJzertijd geschikt waren voor bewoning. Op Vliegkamp
Valkenburg zijn diverse nederzettingen uit deze fase aangetroffen. Ten tijde van de bewoning
verlandden de restgeulen. Uit het inventariserend paleo-ecologisch onderzoek24 is gebleken dat het
water in deze restgeulen zoet was en dat sprake was van een zoetwatergetijdengebied. Dit zegt
echter niets over de mate van zoutinvloed ten tijde van het actieve systeem. Vervolgonderzoek
hierna naar is gewenst.
In het naastgelegen ‘kwelder- of komgebied’ is een kleipakket afgezet met daarin een dubbele
vegetatiehorizont. Deze horizonten zijn ook gedateerd rond 2770 BP en lijken te duiden op
stilstandfasen.25 Gecombineerd diatomeeën-, foraminiferen-, ostracoden- en pollenonderzoek aan
deze ‘vegetatiehorizonten en de onder en bovengelegen kleilagen zou directe informatie opleveren
over de milieuomstandigheden ten tijde van de vorming van het kreeksysteem en gedurende deze
stilstandfase. In paragraaf ‘Resultaten, Zone 1’ wordt hierop terug gekomen.
Het deklandschap bestaat uit kleiige en zandige oeverafzettingen van de Oude Rijn (Afb. 6b en 6c).
Deze oeverwallen zijn gevormd in de fase dat de Oude Rijn dichterbij het plangebied kwam te
liggen. Tijdens overstromingen werd sediment in het plangebied afgezet. Een restgeul in dit
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Tol en Jansen 2012.
Tol en Jansen 2012.
Lenselink 1988.
22
Dateringen van humeuze tot venige top van de ‘estuariene afzettingen ‘:
LTL 8233A: 2993 ± 45 BP, locatie 1, wp 37, X: 89.1645, Y: 465.740, ca. 90 cm-mv, humeuze klei
LTL 8243A: 2919 ± 45 BP, locatie 4, wp 201, X: 89.457, Y: 464.908, ca.110 cm-mv, venige klei
(LTL 8243A: 2874 ± 45 BP, locatie 2, wp 119, X: 89.530, Y: 465.474, ca.130 cm-mv, venige klei (let wel: twee dateringen
net daaronder van humeuze kleilagen leverden ouderdom op van 2755 ± 45 BP en 2775 ± 50 BP))
GRN-9395-9397 op X: 89.890 en Y: 465.190 (bulk dateringen) resp. 3330 ± 35 BP, 2820 ± 35 BP en 3030 ± 55 BP (resp.
1,73-1,77m-mv (gyttja), 1,05-1,08 m-mv (kleiige gyttja) en 0,85-0,87 m-mv (humeuze klei).
23
LTL 8225A: 2711 ± 45 BP, locatie 5, wp 13, X: 89.652 Y: 465.220, ca.120 cm-mv en LTL 8224A: 2607 ± 45 BP op ca. 110
cm-mv, venige klei.
LTL 8227A: 2743 ± 50 BP, locatie 6, wp 36, X: 89.116 Y: 465.696, ca.150 cm-mv en LTL 8225A: 2500 ± 50 BP op ca.100 cmmv, humeuze klei.
24
Hoofdstuk 14 in Tol en Jansen 2012: zie resultaten van het pollen-, schelpen- en diatomeeënonderzoek.
25
LTL 8235A: 2776 ± 45 BP, locatie 4, wp 201, X: 89.457, Y: 464.908, ca. 80 cm-mv, vegetatiehorizont.
20
21
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‘deklandschap’ is gedateerd in de Late IJzertijd.26 Op Marktveld is de Romeinse rivieroever
aangetroffen en meerdere restgeulen die de naastgelegen oeverwal doorsnijden. Op de oeverwal
heeft Romeinse bewoning plaats gevonden. De restgeulen zijn (grotendeels) in de Romeinse tijd
dichtgeslibd.27 Uit het diatomeeënonderzoek aan de opvulling van de ‘noordelijke (rest)geul’ van
Marktveld blijkt dat in eerste instantie marien beïnvloed sub-getijde sediment is afgezet dat onder
invloed van bijmenging van zoetwater is uitgevlokt (zone A).28 Het sediment hogerop in de vulling is
onder meer brakke omstandigheden, boven gemiddeld hoogwater afgezet en het oppervlak viel
soms droog (zone B en C, boven 1,48 m-NAP). Maar zone B is een rietmat en bestaat dus
waarschijnlijk uit aangevoerd materiaal.
De voortzetting van deze restgeul is tijdens het vooronderzoek op Vliegkamp Valkenburg
aangetroffen (Afb. 9, werkput 24).29 Daarbij is zelfs een plaggendam die mogelijk dienst deed als
Romeinse weg aangetroffen.30 Deze weg ligt dus ten westen van de reeds bekende Romeinse
weg. In de opvulling van de noordelijke ‘aftakking’ zijn zoetwaterschelpjes aangetroffen.31
Opvallend was echter de aanwezigheid van Mercuria cofusa, een soort die kenmerkend is voor een
rustig milieu in het zoetwatergetijdengebied. Lenselijnk gaat er daarom ook vanuit dat het
onderzoeksgebied zich in de Romeinse Tijd in het zoetwatergetijdengebied bevond.
Ruim 100 m ten noordwesten van deze ‘noordelijke’ geul is een vergelijkbare, NO-ZW
georiënteerde, restgeul aangetroffen.32 Ook in werkput 24, site W5, is een ‘verlandde dekgeul’
aangetroffen. Alleen in de top van deze verlandingsafzettingen bevindt zich veel Romeins
vondstmateriaal (40-50 n. Chr.). Deze laag gaat lateraal over in een laklaag/vegetatiehorizont. Dit
geeft aan dat de verlandde restgeul een laagte bleef vormen in het terrein. Ook op andere plaatsen
is een begraven vegetatiehorizont met Romeins vondstmateriaal aangetroffen, zoals op W15. Deze
horizont vormde het oorspronkelijke Romeinse loopniveau. Op andere plaatsen is dit niveau
opgenomen in de bouwvoor. Doordat het gebied niet vlakdekkend is opgegraven, is het verdere
verloop en de vertakking van deze restgeulen nog niet bekend. Daarnaast kunnen nog andere,
smalle restgeul aanwezig zijn. De begrenzing van de oeverwal is wel redelijk goed in kaart
gebracht. Deze grens ligt net ten oosten van de voormalige, noord-zuid georiënteerde
landingsbaan. Daarmee was de oeverwal in de Romeinse tijd ca. 500-800 m breed.
In de Vroege Middeleeuwen schuift de rivierbedding in oostelijke richting en bouwt een nieuwe
meandergordel op (Afb. 6c). Deze afzettingen bestaan uit gelamineerde humeuze, zandige en
kleiige bandjes en zouden zijn ontstaan onder invloed van getijdewerking.33 De aanwezigheid van
mollusken zoals de Rechtsgestreepte platschelp (Angulus fabula) en Zaagje (Donax vittatus) en
zeeklit (Echinocardium cordata) bewijzen inderdaad dat het zoute water (periodiek) tot in
Valkenburg kwam.34 Uit synthetiserend onderzoek blijkt dat de invloed van de zee in de Romeinse
tijd - bij stormvloeden - soms tot net voorbij Leiden reikte en dat Valkenburg zich in het
zoetwatergetijdengebied bevond.35

26

LTL 8237A: 2129 ± 50 BP, locatie 7, wp 165, X: 88.875, Y: 464.930, ca. 90 cm-mv, humeuze klei..
Bult en Hallewas, 1986, id. 1987; id. 1990; Hallewas, van Dierendonck en Waugh, 1993; Lenselink 1988.
Lenselink 1988, deel II, App. B5, profiel A, wp 31, vnr. 554, X: Y: 465.742, mv = 1,2m-NAP, traject: 1,48-2,12 m-NAP
bemonsterd, analyse Hein de Wolf.
29
Tol en Jansen 2012: site W5, wp 24
30
Tol en Jansen 2011: Vindplaats 7, site W1.
31
Lenselink 1988, p.23, Fase V
32
Site W16: wp 144 en 145
33
Lenselink 1988: Fase VI.
34
Lenselink 1988: wp 506 op De Woerd.
35
Van Dinter 2013.
27
28

20

Afb. 5. Ligging van het plangebied op de paleogeografische reconstructie van het Oude Rijn
estuarium (bron: De Haas et al. 2018).
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Afb. 6. Puttenplan geprojecteerd op a. begraven Bronstijdlandschap (Tol & Jansen, 2012), b.
Romeins deklandschap (Jansen & Tol, 2012) en c. geomorfologische kaart van Van Dinter (2013).
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4.4

Resultaten

De bodemopbouw van het plangebied zal worden besproken aan de hand van de archeologische
zones die zijn onderscheidden (zie Afb. 19).
Zone 1: werkput 1-49 (Noordelijk deel plangebied)
In deze zone bestaat de basis van de profiel bestaat uit een pakket lichtbruin gekleurd, kalkrijke,
zwak humeuze, uiterst siltige klei (Ks4 H1). In dit pakket is vaak horizontale gelaagdheid aanwezig.
Dit pakket wordt naar boven toe minder kalkrijk en minder siltig en gaat daarmee over in een pakket
kalkloze, matige humeuze, sterk siltige klei (Ks3 H1) en vervolgens in een donkerbruin gekleurd
pakket kalkloze, sterk humeuze of zelfs venige klei (Ks1 H3 of Vk3).
Deze lagen behoren bij het zogenaamde ‘lagunair of estuariene’ landschap en zijn bemonsterd
voor diatomeeënanalyse (Afb. 7: onderste 2 monsters op resp. 44 en 32 cm - top van pollenbak
(vnr. 33); zie bijlage 4 – diatomeeën). Helaas bevatten deze lagen nauwelijks tot geen diatomeeën,
zodat geen uitspraak kan worden gedaan over zout-brak-zoet gehaltes van het water tijdens de
vorming van het sediment en eventuele veranderingen in de loop van de tijd. Het sediment bevat
echter wel pollenkorrels (zie ook hoofdstuk 8 - Botanie). Daaruit blijkt dat niet dat het sediment in
een zoutwatermilieu is afgezet. In het pollenspectrum zijn weinig tot geen zouttolerante taxa
aangetroffen. Wel zijn enkele cysten van dinoflagellaten36 aangetroffen - maar slechts in zeer
geringe aantallen - en foraminiferen37 ontbreken geheel. De meerderheid van de pollen bestaat uit
bomen en struiken van lokale vegetatie. Pollen van zoals eik, berk en hazelaar, zullen op de droge
oeverwallen zijn gegroeid. In de vochtige delen van het landschap waren elzenbroekbossen en
natte graslanden aanwezig en had brak water
weinig invloed op het landschap. Enkele van
de lokaal aanwezige oeversoorten waren
namelijk zelfs zoutmijdend. De aanwezigheid
van polen van den, zilverspar en fijnspar duidt
op aanvoer van rivierwater. Plantensoorten die
op de kwelder groeien, zoals Zeeaster en
ganzenvoetachtigen, zijn slechts in zeer kleine
hoeveelheden aanwezig. Al met al laat het
pollenspectrum dus een beeld van
zoetwater(getijden)gebied zien. Er waren
waarschijnlijk al hoge oeverwallen in dit gebied
aanwezig waarop zich wat hazelaarstruweel
met eik en berk had ontwikkeld. Deze staken
boven het laaggelegen ‘komgebied‘ uit waarin
de monstername heeft plaats gevonden.

Afb. 7. Bodemopbouw representatief voor
Zone 1 (het noordelijke deel van het
plangebied, ‘in werkput 42 met daarin de
geslagen pollenbakken (vnr. 33). In rood:
locatie van de genomen pollen- en
diatomeeënmonsters.
Daarop is een 5-30 cm dik pakket grijsgekleurde, kalkloze, zwak siltige klei (Ks1) afgezet, gevolgd
door een afwisseling van twee of drie zwarte tot donkergrijze laagjes van enkele mm/cm dikte,
bestaande uit kalkloze, sterk humeuze, zwak siltige klei (Ks1 H3), en grijs gekleurde laagjes,
kalkloze, zwak siltige klei (Ks1). Soms is hierop ook nog een pakket grijs gekleurd, kalkloze, zwak
siltige klei (Ks1) afgezet. Deze lagen worden geïnterpreteerd als komafzettingen met donker,

36

Hoewel dinoflagellaten ook wel in zoetwater omstandigheden voor kunnen komen, zijn deze doorgaans afkomstig van marien
plankton.
Dierachtige eencelligen met een kalkskelet met gaatjes erin en in zee leven zowel op de bodem als als plankton.

37
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heumuze ‘vegetatiehorizonten’ behorende bij het ‘Bronstijdniveau.38 Deze donkere lagen zijn
bemonsterd voor diatomeeënanalyse om meer te weten te komen over het sedimentatiemilieu (Afb.
4.3; resp. 20, 16 en 14 cm-top pollenbak). Daaruit blijkt dat in alle drie de monsters veel
schaalfragmenten en geërodeerde schaaltjes aanwezig zijn en slechts relatief weinig goed
determineerbare schaaltjes (zie bijlage 4 - diatomeeën). Dit wijst op slechte conservering (door
periodieke droogval of langzame sedimentatie) of door aanvoer van elders, zogenaamd allochtoon
materiaal. De analyse van de intacte schaaltjes laat echter wel een duidelijk beeld zien, waarbij het
milieu in de loop van de tijd verzilt. Tijdens de vorming van het diepste, humeuze monster (op 20
cm) is sprake van een ondiepe, regelmatig droogvallende en met vegetatie begroeide plas. De
aangetroffen mariene en brak-mariene taxa wijzen op instroming van water van mariene herkomst
en kunnen als allochtone invloed worden beschouwd. Dat beeld wordt versterkt door de
aanwezigheid van veel schaalfragmenten van met name mariene en marien-brakke taxa. Deze
schaaltjes kunnen dus goed door bijvoorbeeld getijdenwerking zijn aangevoerd. Naar boven toe (op
16 cm) neemt het aandeel zoete taxa sterk af en vermindert het aandeel epifyten (groeien op
planten zonder hieraan voedsel te onttrekken). Dit wijst op een toenemende mariene invloed,
waardoor het milieu verder verzilt. Gezien het aandeel tychoplanktonische taxa (d.w.z. levend op
substraat, maar ook in waterkolom) is nog altijd sprake van een ondiepe plas, waarin de vegetatie
door de veranderende milieuomstandigheden lijkt af te nemen. Vervolgens (14 cm) lijkt de mariene
invloed zich iets te stabiliseren, of in ieder geval niet verder toe te nemen. De vegetatie in de
ondiepe plas neemt toe en er treden meer (en langdurige?) perioden van droogval op (toename
aerofiele soorten).
Uit de pollenanalyse blijkt dat het vegetatiebeeld niet heel wezenlijk verandert ten opzicht van de
voorgaande periode (diepte 32 en 44 cm; zie hoofdstuk 8 - Botanie). De grootste verandering
bestaat uit een toename van de lokale, natte vegetatie. De hoeveel cypergrassen neemt op 20 cm top bak even sterk toe, om daarna weer te dalen. Daarnaast neemt de hoeveelheid aan graspollen
wel toe ten opzichte van de voorgaande periode. De percentages van droge boom- en
struiksoorten soorten blijven ongeveer gelijk. De aanvoer van pollen door middel van rivierwater
blijft bestaan, evenals de periodieke aanvoer vanuit zee, zoals de geringe hoeveelheid cysten van
dinoflagellaten laat zien. Door de voortgaande opslibbing in het laaggelegen gebied werden de
hoogteverschillen met de oeverwallen in het gebied geleidelijk aan geslecht (van 32 naar 20 cm top bak).
Het pollenbeeld sluit daarmee aan bij het beeld dat vanuit de diatomeeënanalyse is geschetst (zie
hoofdstuk 8 - Botanie). Het gebied is veranderd in een plas waarin kleisedimentatie plaats vindt,
afwisselend door water vanuit de rivier de Rijn en periodiek door opgestuwd water vanuit zee
tijdens (zware) stormvloeden. Het gebied valt gedurende deze hele periode echter ook regelmatig
droog. Op het moment dat de onderste zwarte laag wordt gevormd (op 20 cm - top bak) zijn veel
cypergrassenvelden aanwezig. Dit sluit aan bij de toename van epifytische diatomeeën soorten.
Vanaf 16 cm diepte neemt de zoutwaterinvloed in het gebied toe.
Wat verder opvalt, is dat de beide monsters uit de ‘vegetatiehorizonten’ (14 en 20 cm) wat meer
microscopisch houtskool bevatten dan het monster uit de tussenliggende laag (16 cm). Dit sluit
mogelijk aan bij het idee van vergelijkbaarheid van deze laagjes met de zwarte laagjes in de
Groningse kwelders die het gevolg zijn van het periodiek afbranden van de vegetatie om de
vruchtbaarheid te verhogen.39
Al met al is dus sprake van een uiteindelijk verziltend afzettingsmilieu in een ondiep
kwelderplassengebied. Door getijdenwerking, waarschijnlijk met name tijdens (extreem) hoogwater
en stormvloeden, werd allochtoon, marien materiaal aangevoerd. Het onderzoeksgebied lag
toentertijd dus in een deel van het estuarium waarin niet heel veel activiteit en slechts geringe
sedimentatie plaats vond. De venige of humeuze lagen zijn onder zeer drassige omstandigheden
gevormd. Het regelmatig en steeds vaker droogvallen van de plas zal de conservering van de
kiezelalgschaaltjes niet hebben bevorderd.

38

Deze laagjes zijn vaak erg dun - dikte van slechts enkele mm - en het aantal laagjes verschilt per lokatie. Daarmee lijken ze
op brandlaagjes die Kortekaas en Exaltus (2005) onderscheidden in de prehistorische Groningse kwelders. Nader onderzoek
aan deze zwarte laagjes vindt waarschijnlijk nog plaats door middel van slijpplaatanalyse bij het archeologische
vervolgonderzoek van Archol-ADC op Vliegkamp Valkenburg.
39
Kortekaas en Exaltus 2005.
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Uiteindelijk is nog een pakket kalkrijk, uiterst siltige kleipakket (Ks4) afgezet op deze
kwelderafzettingen. Dit zijn oeverafzettingen van de Oude Rijn. De top van dit pakket is opgenomen
in de bouwvoor. In het noordelijkste deel van het plangebied (werkput 1-20) is het terrein vaak
relatief diep, tot 1-1,5 m-mv, verstoord of mogelijk zelfs bewust afgegraven ten behoeve van
kleiwinning, waardoor onduidelijk is of hier ooit oeverafzettingen zijn afgezet. In deze zone is alleen
een aantal greppels aangetroffen die vrijwel allemaal uit de Nieuwe Tijd dateren.
Zone 2: werkputten 50-59 (Marktveld - restgeul)
Dit deel van het plangebied ligt ter hoogte van het archeologische onderzoek uit de jaren ’80 op het
Marktveld. In dit deelgebied zijn kalkrijke oeverwalafzettingen aangetroffen met daarin diverse
restgeulen (Afb. 10). De oeverafzettingen bestaan uit kalkrijke zandige en sterk tot uiterst siltige klei
pakketten (Kz2-3 en Ks3-4). Buiten restgeulen zijn onder de oeverafzettingen, net als in zone 1,
komafzettingen met de dubbele laklagen in de ondergrond aanwezig.
De meest noordelijk restgeul bevindt zich ter hoogte van werkput 50. Daar bevond zich op het diepste
putvlak een bruin gekleurde veenlaag (S3200; Vk1) met natuurlijke houtresten, kiezels, botmateriaal
en veel Romeins aardewerk en een stuk lood (vnr. 28 resp.29). De scherven dateren vanaf 120 n.
Chr. Deze laag werd afgedekt door een dunne kalkrijke zandige laag met bandjes verslagen
organisch materiaal (Zs1) en daarop kalkrijke siltige kleilagen (Ks3-4, met zandbandjes). Het lijkt te
gaan om een aftakking van de brede restgeul die tijdens het Marktveld-onderzoek al was aangetoond.
De restgeul sluit waarschijnlijk ook aan op de restgeul die ten westen daarvan is aangetroffen door
Archol-RAAP in werkput 145 (Afb. 4.6).40 Het vondstmateriaal moet zijn gedumpt in stilstand water
waarin veenvorming plaats vond. Vervolgens heeft opnieuw sedimentatie plaats gevonden in de
restgeul en is de veenlaag afgedekt geraakt.

Afb. 8. Aanzet van grote ‘Marktveld restgeul ‘ in werkput 55 met paal. Ter hoogte van jalon zijn
onderin het profiel nog de oude ‘vegetatiehorizonten’ zichtbaar die zijn gevormd in de oudere
komafzettingen.
De grote Markveld-restgeul is in werkput 53 - 57 (alleen aanzet restgeul in werkput 55) aangetroffen
(Afb. 10). De palenrijen in werkput 54 en 55 behoren waarschijnlijk bij de oeverbeschoeiingen van
deze restgeul. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de bedding in de loop van de 2e eeuw n.
Chr. Romeinse tijd is opgevuld.41 De bedding was in eerste instantie max. 23 m breed en minstens
3,5 m diep.42
40
41
42

Tol en Jansen 2012.
Bult en Hallewas 1986, id. 1987, 1990a; Lenselink 1988; Hallewas en Van Dierendonck 1993.
Lenselink 1988: deel II App. A1.3, profiel werkput 48 en 54.
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a.

b.
Afb. 9. Marktveld restgeul in noordoostelijke wand van werkput 56. a. Overzicht met pollenbakken,
b. Detail van noordzijde van werkput met diepe verstoring (voormalige werkput 7 van oude
opgraving Marktveld): ondiep gedeelte van restgeul, want de oude ‘vegetatiehorizonten’ die zijn
gevormd in de oudere komafzettingen zijn nog zichtbaar onder lichtgrijze, zandige,
restgeulafzettingen.

De schelpenresten in de kleiige restgeulvulling zijn afkomstig uit zoet water, maar mogelijk deels
verspoeld. Daarnaast zijn stekeltjes van zeeklit aangetroffen. Deze kunnen echter door erosie uit de
onderliggende wadafzettingen afkomstig zijn.43 Tijdens het onderhavige onderzoek bleek uit het
profiel in werkput 56 dat in het noordelijke deel van deze put nog komafzettingen - met daarin de
dubbele laklagen - aanwezig zijn onder de zandige geulafzettingen (Afb. 9). De geul is op dit punt dus
zeer ondiep geweest. Dit sluit aan bij de reconstructie van het ‘eilandje’ dat in de Marktveldgeul (Afb.
10).44 De OSL-monsters (vnr. 95 en 96) uit de restgeul zijn niet onderzocht, omdat de datering van de
opvulling al bekend was op basis van aardewerk in de vulling.45 Deze opvulling begon net vóór of op
de overgang naar de 2e eeuw n. Chr. Tijdens de Marktveld opgravingen zijn zadenmonsters uit de
restgeul geanalyseerd, maar de resultaten daarvan zijn nooit gepubliceerd.46 Verder heeft nooit
pollenonderzoek aan de restgeulafzettingen plaats gevonden. In het onderhavige onderzoek is één
pollenmonster uit de restgeul geanalyseerd (vnr. 98, 28 cm- top bak; zie hoofdstuk 8 - Botanie).47 De
zaden van diezelfde diepte zijn gedateerd met behulp van 14C methode. Deze datering leverde
43

Lenselink 1988: App. A3.4, voormalige ‘Calais-afzettingen’: mededeling Wim Kuiper stafvergadering, januari 1988.
Haslewas en Van Dierendonck in Van Dierendonck et al. 1993, fig. 19 op p. 36.
Zee in Bult en Hallewas1990, p. 76, Afb. 39.
46
Mond. med. Otto Brinkkemper: de gegevens van de geanalyseerde monsters zijn wel in RADAR gezet. Een overzicht wordt
gegeven in hoofdstuk 8.
47
In werkput 56.
44
45

26

inderdaad een Romeinse datering met een uitkomst van 1875 ± 30 BP, ofwel 70-224 n. Chr.48 De
pollen- en zadenanalysen wijzen wederom uit dat er overwegend zoete condities hebben geheerst.
De hoeveelheid zoutwater-indicatoren, zoals ganzenvoet, Zeeaster en Engels gras, beperkt is, maar
geeft wel aan dat kweldervegetatie in de buurt voorkwamen. Tijdens overstromingen van de Rijn bij
springvloed kwam wel af en toe brak water in het gebied. Het landschap is in de Romeinse tijd wel
opener geworden ten opzichte van de IJzertijd. Verder is een toename zichtbaar van de natte
graslanden en van de oevervegetatie in de 3e eeuw n. Chr. Deze verandering lijkt op een vernatting
van het gebied te wijzen.49

Afb. 10. Zone 2 met
puttenkaarten, ligging van restgeulen
en sporen en
structuren van
Marktveld-opgraving.

Zone 3: werkputten 60-62 en 107-118 (Weerdkampen)
Dit betreft de locatie van de Romeinse nederzetting. De bodemopbouw hiervan wordt uitgebreid
besproken in het aparte opgravingsrapport van deze locatie.50 De bodemopbouw was hier
beduidend beter intact dan op de meeste andere locaties.
Zone 4 (putten 63-78) en Zone 5 (werkput 71) (Marktveld - Zuid en De Woerd - West)
Dit betreft het gebied ten oosten van de Romeinse nederzetting, tot aan het zuidoostelijke einde
van het onderzoeksgebied. Hier bestaat de ondergrond onder de bouwvoor uit een pakket oeverop komafzettingen. In deze zone heeft het oude onderzoek van Marktveld plaats gevonden,
waardoor de ondergrond relatief diep is verstoord. Hier zijn dan ook nauwelijks nog sporen
aangetroffen die zijn ingegraven in de oeverafzettingen van de Oude Rijn.
In putten 65, 66 en 68 is onder de komafzettingen - met de daarin gevormde vegetatiehorizonten,
dus in de diepere ondergrond - een zandiger pakket aanwezig. Hier heeft vermoedelijk een kleine
kreekbedding hebben gelegen ten tijde van het ‘lagunaire’ systeem. Er zijn echter geen vondsten of
sporen van menselijk activiteit op aangetroffen.
48

Poz-124327; X: 89.843, Y: 465.660, Z top bovenste bak: 1.0m+NAP, Maaiveld: 0,12 m+NAP. Opgravingsvlak 2 op 1,9 mNAP ; monster genomen op 28 cm - top van bak, zaden: Rumex maritimus 1 bd, Polygnoum aviculare 1v(rucht),
Schoenoplectus sp. 1v, Eleocharis palustris/uniglumis 1v, Atriplex patula/prostrata 2v, bladresten 3 fragmenten.
49
Hoofdstuk 6 – Sporen & structuren.
50
Loopik in voorbereiding.

27

In werkput put 71 en 72 is een restgeul aangetroffen die wordt geflankeerd door smalle
oeverwalletjes (Afb. 11 en 12). Deze oeverwallen horen bij het complexe ‘Bronstijd-kreken’systeem
dat ook op het aangrenzende Vliegkamp is aangetroffen (Afb. 6a).51 De restgeul is opgevuld met
slappe humeuze klei met veel houtresten) en tenslotte een bruingekleurde venige kleilaag (Afb. 12).
Tijdens de opgraving in Zone 3 - Weerdkampen is overigens Bronstijd aardewerk aangetroffen op
de oude oeverwal van deze restgeul. In de top van restgeulopvulling heeft zich een dunne
vegetatiehorizont gevormd.52 Later is deze restgeul, die een laagte bleef vormen in het terrein,
afgedekt met oeverafzettingen van de Oude Rijn. In werkput 71 bevinden deze oeverwalafzettingen
zich direct onder de (sub)recente bouwvoor. Sporen of vondsten uit de Brons- of IJzertijd zijn hier
niet aangetroffen. Wel wat handgevormd aardewerk en enkele scherven terra sigilata (vnr. 91;
datering 0-300 n. Chr.).
In de meest zuidoostelijke putten in deze zone (werkput 75-78 bestaat de basis van de natuurlijke
ondergrond uit een kalkrijk zandpakket (Zs1) met daarop kalkrijke, sterk tot uiterste siltige en
zandige kleipakketten (Afb. 4.9; Ks3-4, Kz2-3). In deze kleipakketten is vaak horizontale
gelaagdheid zichtbaar. Dit is een zogenaamd ‘fining upwards’ profiel en wordt geïnterpreteerd als
oever- op beddingafzettingen waarop de vroegmiddeleeuwse bewoning van De Woerd heeft plaats
gevonden (Afb. 14). In werkput 76 is de vroegmiddeleeuwse restgeul aangesneden die al in 1972
bij de opgraving ‘De Woerd’ was aangetroffen. Hierin zijn geen vroegmiddeleeuwse sporen,
vondstmateriaal of beschoeiingen aangetroffen, zoals in werkput 87 (zie volgende paragraaf).
In werkput 73, die zich nog op de Romeinse oeverwal zou moeten bevinden, is nog wel Romeins
vondstmateriaal aangetroffen (vnr. 89: 100-220 n. Chr.).

Afb. 11. Oeverwal in werkput 71.

Afb. 12. ‘Bronstijd’ restgeul in werkput 72 met venige opvulling en pollenbak (vnr. 90).

51
52

Tol & Jansen 2012.
Loopik in voorbereiding.
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Afb. 13. Horizontaal gelaagde,
middeleeuwse oever- op
beddingafzettingen in werkput 78.

Afb. 14. Puttenkaart van het zuidelijke deel van zone 5 en zone 6 geprojecteerd op oude
opgravingen van De Woerd (1972 en 1988) met Romeinse rivieroever, Romeinse weg en
middeleeuwse restgeul.
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Zone 6 (putten 79-90) (De Woerd – Oost)
Deze zone ligt aan de noordelijke zijde van de Tjalmaweg, binnen de contouren van de oude
opgraving ‘De Woerd’. In deze zone is de bodemopbouw hetzelfde als in het zuidelijke deel van
zone 5 en zijn dus middeleeuwse oever- op beddingafzettingen aanwezig. In put 87 werd de
middeleeuwse ‘De Woerd’ restgeul aangetroffen waaruit veel vroegmiddeleeuws vondstmateriaal
werd verzameld. Daarnaast werden vier aangepunte houten palen gevonden -twee staand en twee
liggend- en een zwerm staken in de oeverzone van deze restgeul. De restgeul was gedeeltelijk
opgevuld met een veenpakket (Afb. 15).

Afb. 15. Vroegmiddeleeuwse restgeul in put 87 in Zone 6, met houten paal in humeuze restgeulopvulling.
Daarnaast horizontaal gelaagde oever- op bedingafzettingen.
Zone 7 (werkput 96-106)
Deze zone ligt ook aan de noordelijke zijde van de Tjalmaweg, direct ten noorden van de ‘De Woerd’opgraving uit 1972. De bodemopbouw is identiek aan de opbouw zoals in Zone 6 beschreven. In de
horizonaal gelaagde oeverafzettingen is een monsterbakje geslagen (vnr. 124, werkput 95). Uit de
diatomeeënanalyse (Bijlage 4 – Diatomeeën) blijkt dat zowel mariene en marien-brakke soorten
aanwezig zijn (hoofdmoot) als zoet-brakke tot brak-zoete soorten. Deze combinatie van taxa wijst op
een rivierdelta in de intergetijdezone, waarbij het gebied regelmatig overstroomt hetzij met zout water,
hetzij met brak water. Daarnaast zijn ook soorten aanwezig die aan planten zijn gehecht (epifytisch)
als aerofiele soorten (niet permanent in water levend) wijzen op de (periodieke) aanwezigheid van
een (spaarzame) begroeiing en mogelijk min of meer regelmatige droogval. Deze zandige afzettingen
zijn dus inderdaad in het stuk rivierdelta afgezet waarin het water zout tot brakke was. Lenselink
beschrijft de aanwezigheid van zoutwatergetijden-mollusken, namelijk de gestreepte platschelp
(Angulus fabula) en Zaagje (Donax vittatus) in wp 506 van de opgraving De Woerd.53 De mollusken
lijken ter plaatse te hebben geleefd en deze soorten kunnen namelijk alleen bij hoge zoutgehalten
leven. Daarnaast zijn in dat monster resten van zeeklit, Ecinocardium cordatum, aangetroffen. Daaruit
werd de conclusie getrokken dat de gelamineerde humeuze, zandige en kleiige bandjes dus zijn
ontstaan onder invloed van getijdewerking.54 De diatomeeënanalyse van vnr. 124 in wp 95 van het
onderhavige onderzoek bevestigt dit beeld. In de Romeinse tijd maakte Marktveld nog onderdeel uit
van het zoetwatergetijdengebied.55 Dus de invloed van de zee is in de loop van de tijd inderdaad
groter geworden.
53
54
55

Lenselink 1988, deel 1, p. 28. Determinatie Wim Kuijper.
Lenselink 1988: Fase VI, deel 1, p. 50.
Lenselink 1988: fase V.
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Zone 8 (werkput 150 - 211)
In het centrale en westelijke deel van deze zone is het vervolg van de ‘Bronstijd’-kreekrug
aangetroffen die direct ten zuiden van het plangebied al gekarteerd is door Archol-RAAP op het
Vliegkamp Valkenburg (Afb. 16).56 Ter hoogte van de kreekrug bestaat de ondergrond uit een
opeenvolging van kalkrijk zand (Zs1-Zs2) met daarop een kalkrijke, matig zandige kleipakket (Kz2).
In de top hiervan heeft zich een donkergrijze vegetatiehorizont gevormd (Kz2 H2). Deze laag is
vormde het loopniveau in de Late Brons en Vroege IJzertijd, maar op de hoogste delen van de
kreekrug opgenomen in de bouwvoor. Hier zijn een zestal Brons- of IJzertijd greppels aangetroffen.
14
C-datering van greppel S10 resp. S11 in werkput 187 leverden uitkomsten op van resp. 2355 ± 30
BP en 2560 ± 30 BP, ofwel resp. 516-379 v. Chr. en 805-553 v. Chr. Deze parallelle georiënteerde
greppels dateren dus uit de Vroege / Midden IJzertijd.57

Afb. 16. Locatie van
diatomeeënmonster
in profiel in werkput 95.

Ook de restgeul van deze kreekrug is waargenomen. Alleen in werkput 202 zijn enkele fragmenten
handgevormd aardewerk aangetroffen in deze restgeul (vnr. 1518). Deze drie fragmenten zijn te
dateren in de IJzertijd. Sporen van een intensief gebruikt prehistorisch nederzettingsterrein zijn dus
niet aanwezig. Dit deel van de kreekrug zal hooguit als akkerland in gebruik zijn geweest.
Ter hoogte van werkput 182 is - evenals in werkput 65, 66 en 68 (Zone 4) - onder de
vegetatiehorizonten en humeuze top van de ‘lagunaire’ afzettingen een zandpakket aanwezig. Dit
betekent dat ook daar in de laatste fase van het ‘lagunaire systeem’ een zandplaat heeft gelegen.

56
57

Tol & Jansen 2012.
Poz-124328 resp. Poz-12437. Zie ook hoofdstuk 8 – Botanie.
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Aan de oostzijde van Zone 8 is óp de komafzettingen met de daarin gevormde vegetatiehorizonten
soms nog een kalkrijke uiterst siltig tot zandig kleipakket (Ks4-Kz2) aanwezig. Dit is de oeverwal
van de Oude Rijn die in de Late IJzertijd en Vroeg Romeinse periode is gevormd (Afb. 16). De
ondergrond is echter vaak relatief diep verstoord, waardoor deze laag niet altijd meer aanwezig is.
In werkput 167 zijn valk onder de bouwvoor twee fragmenten aardewerk aangetroffen, die dateren
uit de Romeinse tijd (vnr 1501 en 1502). Daarom is deze put een klein stukje in noordelijke richting
uitgebreid, maar hier zijn geen sporen aangetroffen. Vanwege de nabijheid van ‘op explosieven
verdachte locaties’ kon niet verder worden uitgebreid.

Afb. 17. Geologische kaart van Zone 8.
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5 Verstoringsdiepte oud onderzoek
Het tracé van de N206 tussen de Oude Rijn en de Katwijkse nieuwbouwwijk De Zanderij is in het
verleden al vrij gedetailleerd onderzocht en een aantal vindplaatsen zijn voorafgaande aan de
aanleg van de weg tijdens verschillende onderzoeken opgegraven. Bij genoemde onderzoeken was
toentertijd wel de archeologische rijkdom van de regio bekend maar minder de complexe
stratigrafie van het landschap. Met het onderzoek op het voormalige Vliegkamp Valkenburg in 2012
is de complexiteit van dit landschap pas goed duidelijk geworden.58 Met de kennis van dat
onderzoek is nu bekend dat ook op diepere niveaus in de bodem goed bewaarde archeologische
resten aanwezig kunnen zijn uit de prehistorie. Met deze kennis zijn de bestaande gegevens
opnieuw bekeken en daar waar nodig en mogelijk opnieuw geïnterpreteerd.
In het kader van de beoogde realisatie van de RijnlandRoute is het van belang te weten of er in het
plangebied nog kansrijke niveaus voor archeologische resten aanwezig zijn, waar al dan niet bij de
realisatie rekening mee gehouden dient te worden. Ook is bekeken of er ter hoogte van de reeds
opgegraven zones sprake kan zijn van dieper gelegen archeologische niveaus.
Resultaten proefsleuvenonderzoek
Tijdens de campagne van 2017-2019 zijn in elke proefsleuf twee reguliere vlakken aangelegd. Vlak
1 bevond zich op het Romeinse niveau en vlak 2 lag op het Bronstijd-IJzertijd niveau. Hierbij is
tevens gekeken of de oude opgravingen tot op vlak 2 zijn geraakt, of dat alleen het Romeinse
niveau is aangesneden.

Afb. 18. Verstoringsdiepte onderzoek Marktveld.
58

Tol en Jansen 2012.

33

In het geval van het onderzoek Marktveld, dat in de jaren 1985-1988 is uitgevoerd, is in de meeste
proefsleuven die de oude opgraving raken, de bodem tot in vlak 2 verstoord. Deze staan op
afbeelding 18 rood ingekleurd.
In afbeelding 19 staan de proefsleuven ter hoogte van het onderzoek De Woerd 1987-1988, met
wederom in het rood waar het Bronstijd-IJzertijd niveau door de opgraving is verstoord. Dat is er
slechts één. Dit betekent overigens niet dat er nog sporen uit deze periode aanwezig kunnen zijn.
Het grootste deel van de reeks putten binnen de contouren van de oude opgraving lag namelijk in
de oude Rijnoever. Pas na de Romeinse tijd, toen de Rijn zich oostwaarts verplaatste, werd dit
gebied geschikt voor bewoning. Een eventueel Bronstijd-IJzertijd niveau is in de Romeinse tijd door
de rivier geërodeerd, waarmee oudere sporen zijn verspoeld.

Afb. 19. Verstoringsdiepte onderzoek De Woerd.
Ten oosten van de Romeinse rivieroever zijn ook twee archeologisch relevante niveaus aanwezig.
Afgaande op de profielopnames in alle proefsleuven is vlak 1 het vroegmiddeleeuwse sporenvlak
van de oude opgraving De Woerd. Echter, incidenteel is er onder dit kleipakket een spoor
aangetroffen, direct op de oude Rijnafzettingen (een geul en een paalkuil, zie hoofdstuk 6).
Aardewerk uit de geul is ook vroegmiddeleeuws. Het is niet precies duidelijk wanneer deze
kleipakketten zijn afgezet, maar dit moet dus in de Vroege Middeleeuwen zijn geweest. Dit past
goed bij het gegeven dat de Rijn zich hierlangs richting het oosten heeft verplaatst. Sporen van de
Romeinse tijd en ouder zijn verspoeld geraakt en de oudste nog aanwezige sporen dateren van na
de Rijnverplaatsing, uit de Vroege Middeleeuwen.
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6 Sporen en structuren
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een klein aantal sporen aangetroffen tegenover een relatief
grote hoeveelheid vondsten. De diversiteit in de aard van de sporen beperkt zich tot greppels,
enkele sloten, (paal)kuilen, restgeulen, palenrijen en dierbegravingen. De sporen, die met de nu
voorhanden informatie niet altijd aan een vindplaats zijn te koppelen, geven wel een indicatie van
de indeling en het gebruik van het landschap. Natuurlijke en recente sporen zijn als zodanig
geclassificeerd op basis van hun vorm in het vlak, scherpte van de begrenzing van het spoor,
kleursamenstelling, vulling, insluitsels (plastic en puin) en coupevorm (onregelmatige onderzijden of
diergangen). Deze sporen zullen hieronder niet worden beschreven. Het uitgevoerde onderzoek is
verdeeld in een achttal zones, zodat de resultaten overzichtelijker besproken kunnen worden (Afb.
20). Deze zones zijn bepaald op basis van zowel de locatie als de aan- of afwezigheid van sporen.
Zo bestaat zone 5 uit slechts één put, omdat de omliggende putten verder geen sporen bevatten.
Deze zijn bij zone 4 ingedeeld.
Het plangebied zou worden gekenmerkt door de aanwezigheid van estuariene afzettingen, die op
vlak 2 zijn aangesneden. Hierna zou een kwelder/kreken landschap ontstaan, met kans op sporen
uit de Bronstijd tot Midden IJzertijd. Alleen in zone 8 zijn hierin archeologische sporen en
indicatoren aangetroffen. De actieve Rijn heeft vervolgens hier overheen een sterk variërend
pakket fluviatiel sediment afgezet. De top hiervan vormt het Romeinse – Nieuwe tijds loopniveau.
Hierin zijn op diverse locaties sporen aangetroffen.
Een uitzondering op deze bodemopbouw vormt het oostelijke deel, ten noorden van de Tjalmaweg.
Hier bevond zich in de Romeinse tijd de Rijn en is het Bronstijd-IJzertijd niveau geërodeerd. De
rivier is vervolgens richting het oosten opgeschoven, waarna de vervolgens ontstane oeverwal in
de Vroege Middeleeuwen een geschikte locatie werd voor bewoning. Zone 6 en 7 zijn hier
gelokaliseerd.
Zone 1 (putten 1 t/m 49)
Dit betreft het noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied, vanaf de kruising Wassenaarseweg
– Tjalmaweg tot aan de viaduct (Achterweg). Detailkaarten zijn opgenomen in Bijlagen 1a-m.
Putten 1-4 waren zwaar verstoord en het vlak moest diep worden aangelegd om nog tot aan de
natuurlijke bodem te geraken. In put 1 werd een subrecent gedempte sloot aangetroffen, met
aardewerk dat dateert in de 19e eeuw (vnr 1). Tevens werd hier een baan met spitsporen
waargenomen.
Vooral in het noordwestelijke deel van deze zone (putten 5-13) bestond de bodem onder de
bouwvoor uit sterk wisselende zandige en/of kleiige banen/kuilen (Afb. 22&23). Deze sporen
hadden regelmatig een heterogene, verschepte vulling en deden (sub)recent aan. Er is geen
vondstmateriaal in aangetroffen, uitgezonderd een enkele scherf 16e-eeuws steengoed in een
greppel in put 10 (vnr 9). De banen/kuilen zijn vermoedelijk te relateren aan het winnen van klei
voor een historische tegelfabriek die hier vlakbij moet hebben gestaan.
Er zijn tevens een aantal greppels met een doorgaans donkergrijze vulling aangetroffen, die
vermoedelijk te relateren zijn aan historisch landgebruik uit de Nieuwe Tijd. Vanwege de
afwezigheid aan dateerbaar vondstmateriaal is dit echter moeilijk hard te maken. Het betreft sporen
in put 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29 en 31.
In put 25 liggen enkele brede greppels en een grote kuil met baksteengruis in de vulling. Alhoewel
deze sporen zich niet direct aan de overzijde van de Kooltuinweg (in zone 8) voortzetten, zijn in
zone 8 wel vergelijkbare puinbanen aangetroffen (zie zone 8). Deze sporen dateren in de 18e en
19e eeuw.
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Afb. 20. De verschillende zones.

36

Afb. 21. De Romeinse sporen uit zone 1.
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Afb. 22. De banen/kuilen ten behoeve van kleiwinning in put 6 en put 9.

Afb. 23. De banen van put 8 in het profiel en een zwaar verstoord bodemprofiel in put 11.

Put 32 werd dwars aangelegd, in verband met aanwezige kabels en leidingen aan beide zijden.
Hierdoor kon er ook niet worden uitgebreid. Er werd één greppel aangetroffen (Afb. 24). Uit het
spoor werden elf stuks Romeins aardewerk verzameld (vnr 11). In de direct aangrenzende putten
zijn verder geen sporen aangetroffen. Het is dan ook moeilijk te zeggen of er bewoning in de nabije
omgeving heeft plaats gevonden, de greppel kan immers over honderden meters zijn gegraven. De
oriëntatie geeft aanleiding om te veronderstellen dat de greppel zich heeft uitgestrekt tot in zone 8,
aan de overzijde van de Kooltuinweg. In zone 8 zijn echter geen restanten van de greppel zelf
aangetroffen en ook geen andere sporen van Romeinse ouderdom, uitgezonderd een tweetal
scherven aardewerk. Mogelijk maakt de greppel ergens een knik, op het voormalig vliegkamp zijn
namelijk ook Romeinse greppels aangetroffen.59 Dit wijst op een grootschalig gebruik van het
landschap, waarbij het goed mogelijk is dat de tijdens onderhavig onderzoek aangetroffen greppel
hierbij aansloot.
In put 36 werd in een greppel een fragment Siegburg aardewerk aangetroffen dat dateert in de 15e16e eeuw (vnr 13).

59

Amerongen et al 2020.
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In put 45 werd een smalle, 20 cm brede greppel aangetroffen, met een zevental fragmenten
handgevormd, besmeten aardewerk (Afb. 25). Het aardewerk dateert uit de Romeinse tijd (vnr 16).
Verder is een dierbegraving aangetroffen. Het betreft de restanten van vermoedelijk twee paarden.
Deze lagen deels in verband, maar het botmateriaal was dermate slecht bewaard, dat slechts een
deel van de skeletten kon worden geborgen. Aangrenzend aan deze put is uitgebreid, om te
controleren of er zich meer sporen in de directe omgeving bevonden. Hierbij zijn geen sporen meer
aangetroffen.
Put 49 werd vanwege de bosschage en bomen versmald aangelegd. In de put bevond zich een
paalkuil en een greppel. In de paalkuil werd geen vondstmateriaal aangetroffen. In de greppel zijn
twee fragmenten geverfde waar aangetroffen, die uit de Romeinse tijd dateren (vnr 22). Aardewerk
dat in dit vlak is verzameld dateert uit de periode 50-300 n. Chr. (vnr 19, 24).

Afb. 24. Romeinse greppel in put 32.

Afb. 25. Greppel in put 45.

Zone 2 (putten 50-59)
Dit betreft een gebied waar diverse restgeultjes zijn aangetroffen (Afb. 26). Het betreft de locatie
van onderzoek uit de jaren ’80 (Marktveld). Deze geul was in de Romeinse tijd actief en men heeft
tijdens de toenmalige opgravingscampagnes onder andere diverse palenrijen en veel
vondstmateriaal in de geulvullingen aangetroffen. Het geulsysteem is toentertijd grotendeels
onderzocht.
In deze kleine restgeulen zijn bij voorliggend onderzoek een aantal kleine (verspoelde)
vondstconcentraties waargenomen, bestaande uit kleine keien, kiezels, botmateriaal en Romeins
aardewerk (vnr 28, 32, 35, 36, 40, 42, 44-50). In zone 2 zijn tevens drie greppels en twee palenrijen
aangetroffen.
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Afb. 26. Diverse geulen/fasen in zone 2, put 56. Rechts bovenin de greppel die ook in put 55 is
aangetroffen.
Greppels
In put 55 is een brede baan aangetroffen die in eerste instantie als greppel is geïnterpreteerd. Er is
uitgebreid rondom deze greppel, om de oriëntatie ervan te bepalen, waaruit bleek dat hetzelfde spoor
ook in put 56 is aangetroffen. Uit de controle in het profiel in put 56 is echter gebleken dat de greppel
feitelijk de jongste vulling van één van de restgeulen betrof. Hier is geen sprake van een gegraven
greppel, maar een nazak, een depressie in het landschap die naar verloop van tijd opgevuld is
geraakt.
In put 57 zijn twee greppels aangetroffen (Afb. 27). De sporen bevonden zich net buiten de contouren
van de oude opgraving Marktveld. Voor de ligging van de greppels, zie de overzichtskaart, afbeelding
30. Beide sporen lagen direct onder de bouwvoor en zijn ingegraven in de pakketten die de diverse
restgeulen hebben afgedekt. De ouderdom van de greppels is vermoedelijk op zijn vroegst
laatmiddeleeuws (ervan uitgaande dat de restgeulen in de Vroege Middeleeuwen zijn afgedekt). Bij
het couperen bleken deze slechts ca. 10 cm diep te zijn en geen vondstmateriaal te bevatten.

Afb. 27. Zone 2 put 57, twee greppels in vlak 1.
Palenrijen
Tot slot zijn een tweetal palenrijen aangetroffen in put 54 en 55. Alhoewel de oriëntatie van beide
rijen week van elkaar afweek stonden beide rijen echter in dezelfde restgeul (Afb. 28-30). De palen
zijn vermoedelijk onderdeel geweest van (kade)beschoeiingen, zoals ook aangetroffen op de
Marktveld opgravingen.60
60
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Afb. 28. Zone 2 put 55, de insteek van de geul en een paal in het profiel.

Afb. 29. Eén van de twee palenrijen in zone 2, put 54.

Afb. 30. Ligging van de palenrijen ten opzichte van oud onderzoek Marktveld. Ook aangegeven zijn
de greppels in put 56 en 57.
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Zone 3 (putten 60-62 en 107-118)
De locatie sluit direct aan op het oude onderzoek Marktveld, waar (een deel van) een Romeinse
nederzetting werd aangetroffen (Afb. 31). Initieel zijn hier drie putten aangelegd, putten 60-62. De
bodem was hier beduidend meer intact dan op de meeste andere locaties, het Romeinse niveau
lag op ca. 50-60 cm onder maaiveld. Er zijn in totaal 44 sporen en 755 vondsten aangetroffen,
bestaande uit een aantal (paal)kuilen, greppels en wandgreppels, die op basis van het aangetroffen
vondstmateriaal zijn te dateren in de Romeinse tijd. Een vergelijking met de resultaten van de
Marktveld opgraving toont dat de aangetroffen sporen goed aansluiten op de sporenkaart van het
deel van de nederzetting dat toen is gedocumenteerd. Het is duidelijk dat deze proefsleuven over
een nog onbekend deel van de Romeinse nederzetting liggen.

Afb. 31. Zone 3 (putten 60-62), de Romeinse vindplaats.
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Vanwege het feit dat enkele locaties binnen het nog niet onderzochte deel van het plangebied nog
niet bereikbaar waren is het onderzoek in december 2017 tijdelijk stop gezet en is een tussentijds
evaluatieverslag opgesteld.61 Er heeft toen een eerste toevoeging plaats gevonden aan het
plangebied, direct aansluitend aan de proefsleuven 60-62 van zone 3. Op afbeelding 31 staan
binnen het blauwe kader de proefsleuven aangegeven die daarop volgend in juli 2018 zijn
uitgevoerd binnen zone 3 (putten 107-118). Er is in eerste instantie uitgegaan van een
dekkingspercentage van 5%, om de aanwezige archeologie zo min mogelijk te versnipperen door
een grote hoeveelheid sleuven aan te leggen. Mocht er nog onduidelijkheid bestaan over de
begrenzing, dan kon het dekkingspercentage worden verhoogd.

Afb. 32. Aangelegde extra proefsleuven in het zuidelijk deel van zone 3.

61
Verwerkt in: Loopik, J., maart 2019: Evaluatieverslag Rijnlandroute – Tjalmastrook. Een Inventariserend Veldonderzoek in de
vorm van proefsleuven.
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Uit de aangelegde proefsleuven bleek dat de nederzetting vooralsnog in de noordwestelijke helft
van de uitbreiding kon worden begrensd, maar dat er belangrijke elementen waren die richting het
zuidoosten doorliepen, zoals de Romeinse weg, een grafveld en een slotensysteem. In totaal zijn er
71 sporen en 529 vondsten aangetroffen. Na goedkeuring van het bevoegd gezag is een doorstart
gemaakt met een opgraving van dit deel. De resultaten van de opgraving, die het toponiem
Weerdkampen heeft gekregen, zullen in een aparte rapportage worden besproken.62
Zone 4 (putten 63-78)
Dit betreft het gebied ten oosten van de Romeinse nederzetting, tot aan het zuidoostelijke einde
van het onderzoeksgebied. Hier zijn nauwelijks sporen aangetroffen (drie staakjes). Verder zijn een
geul en een zandige (kreek)rug waargenomen.
In put 72 is een geul aangetroffen, welke tevens in put 71 (zone 5) is waargenomen.

Afb. 33. Zone 4 put 72, de geul in het profiel.
In putten 65, 66 en 68 is het klassieke kleiige Bronstijdniveau afwezig. In plaats hiervan is een
zandige (kreek)rug in de diepere ondergrond aangetroffen (onder de later gevormde oeverwal), in
een verder kleiig kwelder of komgebied. Deze ruggen vormden in de Brons- en IJzertijd smalle,
langgerekte, maar relatief hoge en droge zones en waren geschikt voor bewoning. Er zijn echter
geen vondsten of sporen van menselijke activiteiten aangetroffen.
In de andere proefsleuven in zone 4 zijn slechts drie staken aangetroffen (put 65), die vanuit de
verstoorde bovenlaag lijken te zijn gekomen (Afb. 33). Op deze locatie heeft het oud onderzoek
Marktveld plaats gevonden, waardoor het Romeinse vlak 1 is verstoord. Deze staken dateren
vermoedelijk uit deze periode.
De bodem van drie van de meest oostelijke putten (73, 75 en 76) bleken te bestaan uit sterk
woelende kleipakketten, die zijn te associëren met de Rijnstroming. In deze pakketten werd een
kleine hoeveelheid verspoeld vondstmateriaal aangetroffen uit de Romeinse periode (vnr 89, 92,
93), maar ook uit de 16e eeuw (vnr 93).
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Afb. 34. Zone 4 put 65, een houten paal in het profiel.
Zone 5 (put 71)
Dit betreft een enkele put, die als aparte zone ingedeeld vanwege het feit dat zich hier een grotere
hoeveelheid sporen bevond en de omliggende putten geheel gevrijwaard van sporen waren. In put
71 zijn een aantal paalkuilen en een ca. 5 cm diepe greppel aangetroffen op vlak 1 (Afb. 35 en 36).
Deze zijn gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt, waarbij er geen vondstmateriaal is
aangetroffen. In één van de paalkuilen stond nog een sterk vermolmd stuk hout. Na controle in het
profiel op vlak 2 bleek dat de sporen zijn ingegraven in de jongste vulling van een geul.
In de geul zelf werd een kleine hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. Het betrof zowel
handgevormd aardewerk als enkele scherven terra sigilata (vnr 91). Het materiaal dateert uit de
Romeinse tijd. Dat maakt dat de sporen die hierboven zijn beschreven op hun vroegst uit de
Vroege Middeleeuwen dateren. Op basis van de samenstelling van de vulling van de sporen
(heterogeen en verschept) en de aanwezigheid van hout op een relatief hoog niveau, betreft het
waarschijnlijk relatief jonge sporen (Nieuwe tijd).

Afb. 35. Een deel van vlak 1 in zone 5, put 71.
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Afb. 36. Zone 5, put 71.
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Zone 6 (putten 79-90)
Deze zone ligt aan de noordelijke zijde van de Tjalmaweg, binnen de contouren van de oude
opgraving De Woerd. Restanten van dit oude onderzoek zijn op vlak 1 aangetroffen in de vorm van
oude coupes, die tegen niet altijd afgewerkte sporen liggen (Afb. 37). Er zijn in deze zone een
zestal nieuwe sporen aangetroffen (Afb. 38).

Afb. 37. Zone 6 put 86, oude coupes uit de opgraving De Woerd.

In put 80 zijn drie houten staken aangetroffen.
In put 82 is op ca. 1,5 m-maaiveld in de wand een paalkuil aangetroffen, op het niveau van vlak 2
(Afb. 39).
In put 86 is op vlak 1 een kleine paalkuil aangetroffen, in een uitbreiding die voornamelijk oude
coupes heeft opgeleverd (in putten 79, 84 en 86). In put 87 werd een geul aangetroffen op vlak 2
(Afb. 40). De bovenste vulling schemerde al enigszins door in het eerste vlak, maar vanwege het
feit dat dit vlak vrijwel geheel verstoord was, is verdiept naar vlak 2. Hierin werd veel
vondstmateriaal verzameld, te dateren in de Vroege Middeleeuwen. Tevens werden er twee
staande houten palen aangetroffen en twee liggend (allen aangepunt). Tot slot nog een zwerm
staken langs de oever van de geul. De locatie komt overeen met de geul die op de ASK van de
oude opgraving De Woerd is opgetekend en welke dateert uit de Vroege Middeleeuwen (Afb. 42).
Omdat ten zuiden van de put een hoge druk gasleiding ligt, kon helaas niet worden uitgebreid om
de andere zijde van de geul op te zoeken.
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Afb. 38. Details van de putten met sporen.
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Afb. 39. Zone 6 put 82, een paalkuil in de wand.

Afb. 40. Zone 6 put 87, de geul met houten paal in het profiel.

Afb. 41. Zone 6 put 87, detail van het profiel met pollenbak.
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Afb. 42.De restgeul in proefsleuf 87, geprojecteerd op de ASK van De Woerd.

Zone 7 (putten 91-106)
Deze zone ligt aan de noordelijke zijde van de Tjalmaweg. Er zijn op vlak 1 in deze zone vijf sporen
aangetroffen, waarvan er vier zeer waarschijnlijk twee dezelfde greppels zijn, die in meerdere
putten zijn waargenomen. Hoewel er geen vondstmateriaal in de greppels is aangetroffen, dateren
de sporen op basis van de stratigrafie waarschijnlijk uit de Nieuwe tijd. Een vergelijking met
historische kaarten uit 1544, 1620 en 1825 leverde enkele overeenkomsten op.

Afb. 43. Zone 7. In het grijs de recente verstoringen, in het groen de sporen (greppels).
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Zone 8 (putten 149-214)
Zone 8 bestrijkt een groot gebied, circa 5,5 ha. Er werd opvallend weinig vondstmateriaal
verzameld uit de bouwvoor of onderliggende lagen. Ook de diverse sporen leverden nauwelijks
vondstmateriaal op. Het materiaal betrof ofwel prehistorisch, handgevormd aardewerk, of materiaal
dat in de 18e en 19e eeuw dateert.
Op het eerste vlak, dat ook hier correspondeert met een Romeinse ouderdom of jonger, zijn
voornamelijk puinsporen aangetroffen, met een concentratie in het zuidwestelijke deel van zone 8
(zie Afb. 44). Het betrof ondiepe kuilen of greppels, die al in de bouwvoor zichtbaar waren. Ze
bevatten hoofdzakelijk fragmenten van bakstenen, tegels en plavuizen. Een enkele keer is er
vondstmateriaal tussen aangetroffen, zoals aardewerk en pijpaardewerk, dat dateert in de 18e en
19e eeuw.

Afb. 44. Enkele puinsporen in het profiel. Put 190 boven, put 191 onder.
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Afb. 45. Zone 8, vlak 1. In het groen grondsporen, in het lichtrood de puinsporen. Blauw gekleurd de
aangetroffen restgeulen. Lichtblauw gearceerd gasleiding en waterleiding, rode sterren zijn de op explosieven
verdachte locaties.
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Verder zijn er een klein aantal sloten waargenomen. Het betreft sporen 2-4, 31, 32 en 35 (zie Afb.
46 & 47). Deze kwamen van onder de bouwvoor vandaan, wat hun datering op zijn vroegst in de
Romeinse Tijd plaatst. Gezien de vaak wat humeuze en verschepte vulling dateerden ze
vermoedelijk uit de Nieuwe tijd. Ze lijken wel ouder te zijn dan de aanzienlijke hoeveelheid dicht
gegooide sloten die als recent zijn aangemerkt en gekenmerkt waren door grote hoeveelheden puin
en de losse en verschepte vulling, vermoedelijk het resultaat van de herinrichting van het terrein in
de 20e eeuw. Er is geen vondstmateriaal in deze oudere sloten aangetroffen, uitgezonderd een
concentratie botmateriaal in spoor 31. Dit bleek een schaap te zijn, met een leeftijd van 2 jaar.
Tot slot is er nog dierlijk botmateriaal aangetroffen in spoor 1. Het betrof het bekken van een paard.

Afb. 46. Spoor 2 links, spoor 3 rechts.

Afb. 47. Spoor 31 links, spoor 35 rechts.
Op vlak 2 zijn een zestal prehistorische greppels aangetroffen op de zandige kreekrug, die
waarschijnlijk behoren tot het complex dat in een in 2012 uitgevoerd proefsleuvenonderzoek door
Archol BV en RAAP op het Vliegkamp Valkenburg al was aangetoond (zie Afb. 48-50).63 Het
betreffen sporen 10-12, 26, 27 en 33, op een diepte van ca. 1,1 m-NAP. Vier van de vijf greppels
bevonden zich in de zuidwestelijke hoek van het plangebied, relatief dichtbij het onderzoek van
2012. Voor twee van de greppels is een 14C datering verkregen in de IJzertijd. Spoor 10 dateert
tussen 516-379 v. Chr. en spoor 11 dateert tussen 805-553 v. Chr. (Bijlage 3). De overige sporen
betreffen voornamelijk sporen die op vlak 1 al zijn waargenomen. Alleen spoor 6, een kuil, werd pas
in het profiel van de put goed zichtbaar, alhoewel deze direct van onder de bouwvoor was
gegraven. De kuil bevatte wat schelpfragmenten, maar verder geen vondstmateriaal.
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Afb. 48. Zone 8, vlak 2. In het groen grondsporen, in het geel de BT/IJZ greppels. Blauw gekleurd de
diverse restgeulen. Ter hoogte van de gele sterren is in de put prehistorisch aardewerk aangetroffen.
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Afb. 49. Spoor 10 links, spoor 11 midden, spoor 12 rechts.

Afb. 50. Spoor 26 Links, Spoor 27 midden, spoor 33 rechts.
Op twee locaties is handgevormd aardewerk aangetroffen (de gele sterren op Afb. 48). Put 167
bevond zich ter hoogte van de zandige kop (kreekrug) die in verschillende omliggende putten ook is
waargenomen en die in deze put voor een beperkt deel werd afgedekt door een mogelijke
cultuurlaag. In deze laag, dicht onder het maaiveld, zijn twee fragmenten aardewerk aangetroffen,
die dateren uit de Romeinse tijd (vnr 1501 en 1502). Er is een klein stuk uitgebreid ter hoogte van
de cultuurlaag, aan de noordelijke zijde van de put, maar hier zijn geen sporen aangetroffen.
Vanwege de nabijheid van op explosieven verdachte locaties kon niet verder worden uitgebreid.
De tweede locatie was in put 202, waar enkele fragmenten handgevormd aardewerk werden
aangetroffen in de restgeul van de kreekrug (vnr 1518). Het betrof drie fragmenten besmeten
aardewerk met nagelindrukken, welke te dateren zijn in de IJzertijd.

Afb. 51. De geul in put 202, waarin enkele fragmenten verspoeld prehistorisch aardewerk zijn
aangetroffen.
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7 Vondstmateriaal
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een grote hoeveelheid vondsten verzameld, voornamelijk
bestaand uit aardewerk. De vondsten zijn vooral aangetroffen in diverse geulen (zone 2 en zone 6)
en de locatie van de Romeinse nederzetting (zone 3). Op de laatst genoemde locatie is verreweg
het meeste materiaal verzameld. Het materiaal dat behoort tot de sporen die in zone 3 zijn
aangetroffen, zijn met de uitwerking van de opgraving meegenomen en wordt hier verder buiten
beschouwing gelaten.
Tabel 2. Vondstaantallen van het totale IVO-P (links) en zone 3 (rechts).
Inhoud

Aantal IVO-P

Gewicht IVO-P

Aantal Zone 3

Gewicht Zone 3

AW

690

15164,9

415

9683.7

BAKSTN

10

3662,5

1

1386

BOUWMAT

105

16456,1

78

7436.3

CREM

1

201

1

201

GLS

3

26,8

1

3,2

HK

17

8,9

1

0,1

HUTTELM

2

85

2

84

KER

4

380,7

KUN

2

4,8

MXX

27

441,7

17

285

ODB

1361

22932,6

688

14786.5

ODS

8

25

PIJP

14

74,3

SLAK

3

43,3

SVU

2

173,3

1

15

SXX

174

51862,8

80

25677.4

AW = aardewerk ; BAKSTN = baksteen; BOUWMAT = bouwmateriaal; CREM = crematie;
GLS = glas; HK = houtskool; HUTTELM = huttenleem; KER = keramiek; KUN = kunststof;
MXX = metaal; ODB = dierlijk bot; ODS = schelp; PIJP = pijpaardewerk; SLAK = metaalslak;
SVU = vuursteen; SXX = natuursteen

Het aardewerk dat is verzameld, is ten behoeve van het evaluatierapport gescand om een datering
te verkrijgen van de sporen waarin ze zijn aangetroffen. De resultaten staan weergegeven in
Bijlage 2. Vanwege zowel de afwezigheid van duidelijke bewoningssporen, het type sporen dat is
aangetroffen (voornamelijk greppels) en het gebrek aan sporenclusters is vrijwel al het overige
materiaal na de initiële scan ten behoeve van het evaluatierapport niet verder onderzocht. De
resultaten geven namelijk geen aanleiding om te veronderstellen dat zich binnen het plangebied
bewoning bevindt, uitgezonderd zone 3 (zie hoofdstuk 10 – Waardering en selectieadvies). Een
aparte positie in het geheel vormen zones 2 en 6. Deze locaties zijn namelijk al eens eerder
opgegraven, in verschillende campagnes (Marktveld en De Woerd, beiden opgegraven in de jaren
’80 van de vorige eeuw). De toegevoegde waarde van analyse van het weinige materiaal dat bij
voorliggend onderzoek is gevonden, is echter zeer gering. De enige vondstcategorie die wel nader
is onderzocht betreft het dierlijk botmateriaal.
Deselectie botmateriaal
Een totaal van 935 fragmenten behorende tot ca. 667 elementen met een gewicht van ruim 10 kg is
gedeselecteerd. Deze deselectie is gemaakt op basis van de keuze alleen de botvondsten van
vindplaats Weerdkampen uit te werken en niet de botvondsten uit de proefsleuven die daar buiten
zijn gelegen. Om er zeker van te zijn dat er tussen de gedeselecteerde vondsten geen bijzondere
botten zitten zijn deze vondsten wel gescand en worden opvallende botten of associaties kort
besproken in deze paragraaf. Voor de determinatieresultaten, zie bijlage 6.
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In een greppel in zone 1 (put 45, S2) zijn 161 elementen van minstens drie jonge runderen met een
leeftijd tussen 8-13 maanden en één juveniel dier van 18-24 maanden oud gevonden.[1] Met name
delen van de kop en romp zijn aanwezig en enkele delen van de achterpoten. Op één onderkaak is
een hakspoor te zien dat erop duidt dat er enige vorm van slacht of opdelen van het karkas heeft
plaatsgevonden, maar de dieren lijken grotendeels intact in de greppel terecht zijn gekomen.
Mogelijk was er sprake van een ziekte of wellicht een offer?
In een greppel in zone 8 (put 205, S31) is een bijna compleet schaapskelet gevonden met een
leeftijd tussen 2 en 3 jaar oud.[2] Op de schedel zijn enkele snijsporen te zien die erop duiden dat
de vacht of huid is losgesneden. Mogelijk is het dier dus gevild. Er komt verder geen dateerbaar
materiaal uit het spoor.
Uit de Romeinse geulvulling in zone 2 komen zeven botten van de achterpoten van een rund die
aan elkaar passen.[3] Dit dier was jonger dan 16 maanden toen het stierf en op de botten zijn geen
sporen te zien.
Uit de geulvulling in zone 6, daterend in de Vroege Middeleeuwen D, komen een totaal van 204
elementen bot. Met name vis is sterk vertegenwoordigd met 159 elementen (zie voor beschrijving
hieronder). Van de zoogdieren zijn met name rundbotten aanwezig, gevolgd door paard,
schaap/geit en varken. Op veel botten zijn haksporen aanwezig en in mindere mate snij- en
vraatsporen die een aanwijzing kunnen
zijn dat het bot vooral slacht- en
consumptieafval betreft dat in de geul is
weggegooid. Het paardenbot is bewerkt:
het betreft de halve schacht van een
middenhands- of voetsbeen waarvan de
beide uiteinden zijn afgehakt en
bijgesneden; verder is de achterzijde
recht, glad en glanzend (Afb. 52). Ook op
het breukvlak aan de achterzijde is glans
te zien, dus nadat het bot brak is het toch
nog ergens over heen gewreven. De
exacte functie van het bot is
onduidelijk.

Afb. 52. Een bewerkt middenhands- of
voetsbeen van een paard uit de geul. Vnr.
110.

[1]

Vnr. 17, datering 100-300 n. Chr.
Vnr. 1516, datering onbekend.
[3]
Vnr. 43, datering 175-300 n. Chr.
[2]
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Vis[6]
De meeste visresten zijn afkomstig uit een in de Ottoonse periode opgevuld geraakte geulvulling in
zone 6. In vnr. 110 zijn vier visresten aangetroffen waarvan er twee niet op soort gebracht kunnen
worden (Bijlage 7). De andere twee resten zijn een element uit de schoudergordel en een
rompwervel van kabeljauw. De overige 155 elementen komen uit vnr. 111. Het grootste deel van de
resten (n = 111) is afkomstig van kabeljauw. Het betreft elementen uit het hele lichaam, maar er
zijn in verhouding met name veel elementen uit de kop en het kieuwskelet aangetroffen. Heeft men
hier het keukenafval gedeponeerd en is het etensafval ergens anders terecht gekomen? Op basis
van het aantal resten en het feit dat dit alleen bij grotere elementen van kabeljauw het geval is, kan
hier geen conclusie uit worden getrokken. Lengtereconstructies op basis van metingen uit
verschillende elementen uit de kop geven een vislengte aan tussen de 80 en 100 cm. De maximale
lengte van kabeljauw is 150-200 cm.[7] Exemplaren met een lengte van 80-100 cm zijn volwassen
exemplaren. Hoewel deze vissen dieper water prefereren, kunnen ze ’s nachts dichter op de kust
komen om daar te fourageren.[8]
Van scholachtigen zijn met name elementen uit de romp en staart aanwezig. Het kan hier gaan om
elementen van bot, schol of schar. Het is op basis van deze skeletelementen lastig vast te stellen
om welke specifieke soort het gaat. Scholachtigen zijn voor de Nederlandse kust algemeen en
botten dringen soms zelfs het zoete water binnen op zoek naar voedsel.[9]
Als laatste onder de zeevissen is een craniaal element van en poonachtige aangetroffen. De
aangetroffen paling wordt visserijkundig tot de zoetwatervissen gerekend. Mannelijke en juveniele
exemplaren houden zich tot hun voortplantingstrek jaren op in het water van de estuaria. Hier kan
de paling met bijvoorbeeld een fuik zijn gevangen. Echter bestaat ook de mogelijkheid dat de paling
zich op enig moment in een geul heeft opgehouden. Palingen kunnen zich over land bewegen en
zo van sloot naar sloot glibberen op zoek naar voedsel. Als de geulen in contact stonden met
water, maar men dumpte er ook afval in, dan zou de paling de vissen en schaaldieren gegeten
kunnen hebben die op het afval af kwamen. In verschillende publicaties wordt zelfs melding
gemaakt van paling die op land voedsel zoeken.[10] Ze hebben het dan vooral gemunt op in
erwtenvelden en moestuinen levende slakken. Ook in weilanden worden alen wel aangetroffen,
waar zij in het vochtige gras jacht maken op regenwormen. Echter lijken dit wel uitzonderingen te
zijn.
Zoals bij de resultaten al besproken, is het lastig om conclusies te trekken op basis van het geringe
aantal resten. Op basis van het grote aantal zeevissen kan worden gesteld dat deze visresten niet
op natuurlijke wijze in de geul terecht zijn gekomen, maar dat het hier waarschijnlijk om afval gaat.
Alleen bij de paling bestaat de mogelijkheid dat deze vis in de geul op zoek is geweest naar
voedsel. Wat betreft de andere vissoorten zal de locatie dicht bij zee en aan de Rijnmonding een
ideale uitvalsbasis zijn geweest voor het zelf vangen van vis, of het kopen van vis van handelaren
die langs de kust voeren en wellicht de Rijn op kwamen. De mogelijkheid bestaat dat de grote
resten van kabeljauw afkomstig zijn van exemplaren die in de wateren bij Scandinavië zijn
gevangen. Grotere exemplaren houden zich op in diepere, koudere wateren in die regio en
gedroogde kabeljauw, stokvis, kan jaren worden bewaard. Echter zijn geen sporen op het bot
aangetroffen die wijzen op de bereiding van gedroogde vis. Daarnaast zijn er veel elementen uit de
kop aanwezig terwijl gedroogde vis ontkopt is.

[6]

Determinatie en beschrijving door F. Kerklaan, Archaeo-Fish.
Brevé 2010, 24/42.
[8]
Brevé 2010, 63.
[9]
Nijssen & de Goot 1987, 184-188.
[10]
Bergmann 1978; Tesch 1999, Stoop 1988.
[7]
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8 Botanie
M. Dijkshoorn, N. Hammers & N. van Asch

8.1

Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het plangebied Rijnlandroute Tjalmastrook te Valkenburg zijn
verschillende sporen bemonsterd ten behoeve van archeobotanisch onderzoek (tabel 3). De
contexten zijn zowel gebruikt voor onderzoek aan macroresten (zaden en vruchten) als aan pollen
(stuifmeel). Dit betreft monsters uit natuurlijke contexten, zoals greppels, vegetatiehorizonten en
restgeulen. De monsters dateren uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd. Analyse van deze
botanische monsters kan informatie opleveren ten aanzien van de voedseleconomie en akkerbouw
alsmede de regionale en lokale vegetatie in de Late Bronstijd, Vroege IJzertijd en de Romeinse tijd.
Hiernaast kunnen de monsters mogelijk helpen bij het beantwoorden van de volgende
onderzoeksvragen uit het PvE64:
Bevatten de sporen goed geconserveerde paleo-ecologische resten, al dan niet verbrand of
verkoold?
Welk beeld geeft het vondstmateriaal van de materiële cultuur en het consumptiepatroon van
de bewoners?

‐
‐

In eerste instantie zijn de monsters gewaardeerd, waarbij gelet is op de concentratie,
conserveringstoestand en soortensamenstelling en of de monsters geschikt waren voor verder
onderzoek. Vervolgens zijn zes pollenmonsters en één macrorestenmonster verder geanalyseerd
(tabel 3). De resultaten van deze monsters komen eveneens aan bod bij een uitgebreide
reconstructie van de vegetatieontwikkeling van het gebied, zoals die beschreven wordt in het
rapport van de opgraving.65
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Tabel 3. Overzicht van de onderzochte botanische monsters van het proefsleuvenonderzoek in het
plangebied Valkenburg Rijnlandroute Tjalmastrook en de bijbehorende contexten.
MZ = macrorestenmonster, MP = pollenmonster, A = analyse; W = waardering. Voor de monsters
uit pollenbakken is achter het vnr. de diepte in t.o.v. van de top van de pollenbak vermeld in cm.
Verschillende monsters zijn tevens gebruikt voor een AMS 14C-datering. De resultaten hiervan zijn
in de laatste kolom vermeld.
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Programma van Eisen Proefsleuvenonderzoek met mogelijke doorstart naar opgraving Tjalmastrook –
N206 RijnlandRoute. Isarin 2017.
65
Loopik in voorbereiding.
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8.2

Methoden

8.2.1 Pollen
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn twee contexten bemonsterd met behulp van pollenbakken.
Uit deze pollenbakken zijn vervolgens meerdere pollenmonsters genomen. Dit betreft vijf monsters
uit een gelaagd pakket met vegetatiehorizonten (S1000, vnr. 33) en een monster van onderuit een
Romeinse restgeul (S1000, vnr. 98). Hiernaast is een macrorestenmonster bemonsterd voor
pollenonderzoek, alvorens deze werd verwerkt ten behoeve van macrobotanisch onderzoek. Dit
betreft een monster uit een restgeul uit de Romeinse tijd (vnr. 30) (tabel 3). De monsters zijn
volgens de standaardmethoden van Fægri & Iversen door het Laboratorium Sedimentanalyse op
de Vrije Universiteit opgewerkt.66 Aan elk monster is een vaste hoeveelheid van een exotische
spore (Lycopodium) als marker toegevoegd zodat een inschatting van de pollenconcentratie
mogelijk is. Voor de waardering en analyse van het pollen is een microscoop met een vergroting
van 400-1000x gebruikt. Pollenkorrels, sporen (van varens, paardenstaarten en wolfsklauwen) en
andere resten (non-pollen palynomorfen, NPP67) zijn gedetermineerd met behulp van
verschillende standaarddeterminatiewerken.68
Tijdens de waarderende fase zijn de monsters in het geheel doorgekeken waarbij is gelet op het
voorkomen van de verschillende plantensoorten en op de conservering en concentratie van het
pollen (tabel 4). In het monster uit een Romeinse restgeul (vnr. 30) was de concentratie van het
pollen in het preparaat dermate slecht dat een betrouwbare analyse niet kon worden uitgevoerd. In
de overige zes monsters was het pollen over het algemeen redelijk tot goed geconserveerd, en
werd de concentratie voldoende geacht. Deze zes pollenmonsters zijn vervolgens geanalyseerd,
waarbij is geteld totdat het aantal van minstens 400 pollenkorrels was bereikt of totdat al het pollen
in het preparaat was geteld. Vervolgens zijn de monsters in het geheel doorgescand op de
aanwezigheid van pollentypes die tijdens het tellen nog niet waren aangetroffen. Deze nieuwe
soorten zijn in het pollendiagram met een ‘+’ weergegeven. Zowel de waardering als de analyse
van de pollenmonsters is uitgevoerd door M. Dijkshoorn.

66

Fægri & Iversen 1989.
Onder de non-pollen palynomorfen vallen alle herkenbare resten die in een pollenstaal kunnen voorkomen. Dit zijn onder
andere resten van algen, schimmels (parasitaire fungi en mestschimmels) en andere botanische en dierlijke microfossielen.
Aangezien een deel van de NPP nog niet op soort is gebracht, worden deze microscopische resten aangeduid met een typenummer. Dit type-nummer is een labcode gevolgd door een uniek volgnummer. Aangezien het grootste deel van de NPP is
geïdentificeerd in het Hugo de Vries laboratorium in Amsterdam is dit veelal: HdV-[nr.].
68
Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003; Pals et al. 1980; Van Geel 1978; 2001; Van Geel & Aptroot 2006; Van Geel
et al., 1981; 1989; 2003.
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Tabel 4. Resultaten waardering pollenmonsters Valkenburg Rijnlandroute Tjalmastrook, IVO-P.
Conservering en concentratie: S= slecht, R= redelijk, G= goed.
Houtskool: x= aanwezig, xx=duidelijk aanwezig, xxx= talrijk, xxxx= dominant.

Ja

cordata/T.
platyphyllos, Fagus
sylvatica, Alnus
glutinosa-ype,
Calluna,
Amaranthaceae,
Persicaria,
Sparganium
emersum-type,
Apiaceae

33-14

14

Vegetatie-

52/1000

R

R

xx

horizont

Picea, Quercus robur-

Ja

groep, Betula
pubescens-type,
Ulmus, Tilia
cordata/T.
platyphyllos, Pinus
sylvestris, Alnus
glutinosa-ype, Aster,
Amaranthaceae,
Poaceae,

33-16

16

Vegetatie-

52/1000

horizont

R/

G

xx

G

Quercus robur-groep,

Glomus

Ja

Pinus sylvestris,
Picea, Fagus
sylvatica, Calluna,
Anthoceros punctata,
Amaranthaceae,
Poaceae,

33-20

20

Vegetatie-

52/1000

R

S

xxx

horizont

Pinus sylvestris,

Ja

Cerealia

Corylus avellana,
Quercus robur-groep,
Fagus sylvatica,
Alnus glutinosa-ype,
Aster-type,
Sparganium
emersum-type,
Cyperaceae,
Poaceae, Polypodium

33-32

32

Top
‘estuarien’

52/1000

R

S

xxx

Quercus robur-groep,
Betula pubescenstype, Pinus sylvestris,
Tilia cordata/T.
platyphyllos,
Asteraceae
liguliflorae, Plantago
lanceolata, Poaceae,
Cyperaceae

Ascaris

Ja

Abies, Betula

Cerealia

Dinoflagellaten

raden

Analyse aan te

x

parasieten

R

Schimmelsporen &

Houtskool

G

menselijke invloed

Concentratie

52/1000

Mogelijke

Conservering

‘Estuarien’

Inhoud

Put/spoor

44

Context

33-44

top pollenbak)

Vnr

Diepte (cm vanaf

61

Ja

pubescens-type,
Fagus sylvatica,
Pinus sylvestris,
Quercus robur-groep,
Corylus avellana,
Pinus sylvestris,
Ulmus, Tilia
cordata/T.
platyphyllos, Alnus
glutinosa-ype,
Rumex,
Sparganium
emersum-type,
Pteridium,
30
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Alnus glutinosa-ype,
Aster, Asteraceae
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Trifolium repens,
Rhinanthus,
Cyperaceae,
Poaceae, Apiaceae,
Filipendula,

Op basis van de pollensom, welke als 100% gesteld wordt, zijn de relatieve pollenpercentages van
alle plantensoorten berekend. Bij natuurlijke contexten, zoals hier bij de meeste monsters het geval
is, wordt gebruik gemaakt van een pollensom waarin enkel bomen en struiken van droge grond
(BP, boompollen) en droge kruiden (NBP, niet boompollen) zijn opgenomen (=regionale vegetatie,
sensu Janssen).69 Planten van natte milieus zoals broekbos-, moeras- en open watervegetatie,
maar ook grassen (Poaceae) en cypergrassen (Cyperaceae), worden over het algemeen niet
opgenomen in de pollensom omdat deze hoogstwaarschijnlijk tot de lokale, natte vegetatie behoord
hebben en dus vaak oververtegenwoordigd zijn in de pollenmonsters (=lokale vegetatie, sensu
Janssen). Ook de percentages van deze soorten, die niet in de som zijn opgenomen, zijn berekend
aan de hand van de pollensom. Dit heeft tot gevolg dat deze soorten percentages kunnen bereiken
van meer dan 100%.
Aangezien de concentratie van de hier onderzochte monsters relatief laag bleek, was het niet in
alle gevallen mogelijk om een statistisch betrouwbare pollensom van 300 pollenkorrels van
regionale soorten te halen. De pollensom varieert in de meeste monsters tussen de 200 en 300
pollenkorrels van regionale soorten. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de interpretatie
van de resultaten. Uitgerekende percentages zullen minder betrouwbaar zijn vanwege de lagere
pollensom en de soortenrijkdom is naar verwachting wat onderschat. De kans op het aantreffen van
verschillende soorten wordt immers groter bij een hogere pollensom. Desalniettemin hebben de
monsters een globaal beeld opgeleverd van de regionale en lokale vegetatie in de verschillende
periodes.

69

Janssen 1973; Janssen 1981; Janssen 1984.

62

De resultaten van de geanalyseerde monsters zijn in pollendiagrammen weergegeven. Deze
diagrammen zijn gemaakt met behulp van het computerprogramma TILIA (Afb. 53-43), waarbij de
pollentypen in verschillende ecologische groepen zijn ingedeeld.70
8.2.2 Macroresten
In totaal zijn zeven monsters van het proefsleuvenonderzoek bekeken voor botanische
macroresten. Deze monsters zijn gezeefd over een tweetal zeven met maaswijdten van 0,25 mm
en 0,5 mm. De monsters zijn doorgekeken onder een binoculair met een vergroting van maximaal
40x. In eerste instantie zijn de monsters gewaardeerd (tabel 5), waarbij globaal is gekeken naar de
aanwezige plantensoorten en de conserveringstoestand van de macroresten. Daarnaast is gelet op
de aanwezigheid van houtskool, aardewerk en andere archeologische vondsten. Op basis hiervan
is vervolgens één monster geselecteerd voor verdere analyse (vnr. 30). Tijdens de analyse is dit
monster uitgezocht tot de kans op het aantreffen van nieuwe soorten statistisch verwaarloosbaar
was. De waardering van de macrobotanische zeefmonsters is uitgevoerd door N. van Asch en N.
Hammers; de analyse door N. Hammers. De resultaten van het geanalyseerde monster is
weergegeven in bijlage 5.
Voor determinatie van de vruchten en zaden is gebruik gemaakt van de “Digitale zadenatlas”, de
“Zadenatlas der Nederlandsche Flora” en de “Dichotomous Keys for the Identification of the Major
Old World Crops”.71 De naamgeving van de plantensoorten die als macroresten gevonden worden
is op deze determinatiewerken gebaseerd. Voor de indeling in plantengroepen is onder andere
gebruik gemaakt van de “Herziening van de indeling in ecologische soortengroepen voor Nederland
en Vlaanderen”, de “Nederlandse Oecologische Flora” en de “Heukels flora”.72
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Tabel 5. Resultaten waardering monsters botanische macroresten.
- = niet aangetroffen, +- = aanwezig, + = duidelijk aanwezig, ++ = talrijk.
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8.2.3 AMS 14C-dateringen
Van drie van de macrobotanische monsters (vnrs. 98, 1522 en 1523) is tevens materiaal
geselecteerd voor een AMS 14C-datering. Bij een AMS datering wordt er gekeken naar de
hoeveelheid radioactief isotoop 14C. In de celstructuur van alle levende planten en wezens wordt
koolstof opgeslagen. Deze koolstofopname stopt op het moment dat de dood intreedt. Koolstof
komt in de atmosfeer voor in drie verschillende isotopen: 12C, 13C en 14C. Van deze drie is alleen
12
C stabiel en niet radioactief. Voor een AMS 14C-datering wordt er van uitgegaan dat de
verhouding tussen deze isotopen in de atmosfeer constant is (in werkelijkheid is deze aanname niet
juist, zie hieronder). In de loop van de tijd vervallen de radioactieve isotopen. Hierdoor neemt de
concentratie 14C in het materiaal af. Van de radioactieve isotopen is bekend hoe lang het duurt
voordat de helft van het materiaal is verdwenen, de zogenaamde halfwaardetijd. Op basis van de

70
71
72

Grimm, 1992-2015.
Beijerinck 1947; Cappers, et al. 2006; Hubbard 1992.
Meijden 2005; Tamis, et al. 2004; Weeda, et al. 1985; 1987; 1988; 1991; 1994.
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gemeten concentratie van de verschillende isotopen en deze halfwaardetijd kan er bepaald worden
hoe oud het materiaal is.
Zoals al aangegeven, klopt de aanname van een constante verhouding tussen de isotopen niet.
Daarom worden de resultaten gekalibreerd. Hiervoor wordt een calibratiecurve gebruikt welke
gebaseerd is op dendrochronologisch onderzoek. Hierbij zijn jaarringen gedateerd met een
bekende (op basis van dendrochronologie) ouderdom. Hierdoor ontstaat er een omzettingscurve
van 14C-ouderdom naar kalenderjaren.
De AMS 14C-dateringen zijn uitgevoerd door het Poznan Radiocarbon Laboratory in Poznan, Polen.
De resten zijn handmatig geselecteerd en schoongemaakt met water. De verdere bewerking van
het materiaal is door het lab uitgevoerd. De verkregen resultaten zijn weergegeven in 14C-jaren
(BP) en als gekalibreerde ouderdom in kalenderjaren (BC/AD). De resultaten zijn gekalibreerd met
behulp van Oxcal en staan in tabel 6.

8.3

Resultaten

Hieronder worden de resultaten besproken van het botanisch onderzoek. Eerst wordt ingegaan op
de resultaten van de dateringen. Vervolgens worden de resultaten besproken van de onderzochte
pollen- en macrorestenmonsters. Deze worden in chronologische volgorde behandeld, waarbij de
volgende periodes zijn onderscheiden: Late Bronstijd, overgang Late Bronstijd – Vroege IJzertijd en
Midden/Laat Romeinse tijd.
8.3.1 AMS 14C-dateringen
De resultaten van de AMS 14C-dateringen zijn weergegeven in tabel 6. De datering van de
botanische resten vanuit onderin restgeul vnr. 98 geeft aan dat deze uit de Midden-Romeinse tijd
dateert. De beide greppels dateren uit de Vroege of Midden IJzertijd.
Tabel 6. Monsters van Valkenburg Rijnlandroute Tjalmastrook die gedateerd zijn met behulp van een
AMS 14C-datering. Resultaten zijn gekalibreerd met behulp van Oxcal.
Frgm = fragment, car = caryopsis, bd = bloemdek, v = vrucht, z = zaad, (o) = onverkoold, (v) = verkoold.
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8.3.2 Late Bronstijd en overgang Late Bronstijd – Vroege IJzertijd
De onderzochte monsters uit deze periode zijn afkomstig uit een gelaagd pakket bestaande uit
‘lagunaire of estuariene’ afzettingen, met daarbovenop enkele vegetatiehorizonten. Uit dit profiel
zijn vijf monsters onderzocht, twee uit de onderste ‘lagunaire of estuariene’ afzettingen en drie uit
de vegetatiehorizonten (vnr. 33, put 42, zone 1). Wegens de verschillende afzettingsmilieus zal het
pollendiagram in twee delen worden besproken, waarbij eerst de resultaten van de onderste twee
afzettingen besproken zullen worden (Afb. 53). Deze dateren uit de Late Bronstijd, de
vegetatiehorizonten dateren uit de overgang van de Late Bronstijd naar de Vroege IJzertijd (Zie
hoofdstuk 4 – Fysische geografie).
PollendiagramWeerdkampen
Pollenanalyse van vijf vegetatieniveaus (vnr. 33)
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Afb. 53. Pollendiagram van de monsters van de ‘lagunaire of estuariene’ afzettingen en de vegetatiehorizonten.
Naamgeving pollentypes: P = Punt et al., M = Moore et al, B = Beug.
Kleuren ecologische groepen in het pollendiagram: bomen en struiken van droge grond (donkergroen), bomen en
struiken van natte grond (blauwgroen), cultuurplanten (rood), heide- en veenplanten (paars), kruiden (geel),
graslandplanten (groen) en oevervegetatie (lichtgroen). De afzonderlijke pollenpercentagecurven zijn, ten behoeve
van de zichtbaarheid, aanvullend met een overdrijving van 5 maal afgebeeld. Tevens is de pollensom (als getal)
weergegeven tussen de pollencurves van soorten in de pollensom (links) en buiten de pollensom (rechts).

Vegetatiereconstructie Late Bronstijd – onderste twee monsters vnr. 33 (put 42, zone 1)
(‘lagunaire of estuariene’ afzettingen)
De hoge waarden van els (Alnus glutinosa-type) en grasland- en oeverplanten geven aan dat de
omgeving lokaal overwegend werd gekenmerkt natte vegetatie. Elzenstruwelen met wilg (Salix)
stonden in vochtige delen van het landschap, daar waar brak water weinig invloed had. Verder
kwam er lokaal op vochtige en voedselrijke plekken moeras- of oevervegetatie voor met soorten als
het kleine valeriaan-type (Valeriana dioica-type), het echte valeriaan-type (Valeriana officinalistype), paardenstaart (Equisetum), schermbloemigen (Apiaceae), zeggen (Cyperaceae) en het
niervaren-type (Dryopteris-type). Op deze vochtige gronden groeide tevens wat nat grasland met
het walstro-type (Galium-type) en het scherpe boterbloem-type (Ranunculus acris-type).
Van de onderste twee lagen is hiernaast getracht om diatomeeënonderzoek uit te voeren om iets te
kunnen zeggen over het milieu (zout, brak, zoet) waarin deze afzettingen zijn gevormd. Helaas
heeft dit geen resultaat opgeleverd. In de afzettingen waren geen tot nauwelijks resten van
diatomeeën aanwezig. In de pollenmonsters zijn cysten van dinoflagellaten aangetroffen, welke
mogelijk kunnen wijzen op overstromingen vanuit zee in dit gebied in de Late Bronstijd. Deze
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resten zijn namelijk doorgaans afkomstig van marien plankton.73 Verder bevatten de
pollenmonsters echter weinig indicaties voor de invloed van zout water. Binnen de diverse
oevertaxa die zijn aangetroffen vallen een aantal soorten die over enige tolerantie tegen de invloed
van brak water beschikken. Dit betreft bijvoorbeeld muizenstaart (Myosorus minimus), die binnen
het dotterbloem-type (Caltha-type) valt. Ook kleine egelskop (Sparganium emersum), welke binnen
het kleine egelskop-type (Sparganium emersum-type) valt, kan in heel zwak brak water voorkomen,
maar komt meestal in zoet water voor.74 Van het kleine egelskop-type is het pollenpercentage
opmerkelijk hoog, hetgeen kan duiden op het lokaal voorkomen van deze soort. Hiernaast is in
beide afzettingen pollen van watertaxa gevonden die goed in zoet water gedijen, waaronder
kransvederkruid (Myriophyllum verticillatum) en watergentiaan (Nymphoides peltata).
Watergentiaan is bovendien zoutmijdend.75 Ook zijn er resten van groenalgen (Pediastrum)
gevonden, die overwegend in zoet water voorkomen. Op basis van deze taxa lijkt het aannemelijk
dat het milieu ten tijde van de afzetting van deze onderste lagen een incidentele influx van
zeewater kende, maar overwegend zoet was.
De soorten van droge grond76 worden gedomineerd door pollen van bomen en struiken als eik
(Quercus robur-groep), berk (Betula pubescens-type), en hazelaar (Corylus avellana-type).
Waarschijnlijk waren er gedurende de vorming van deze twee lagen in het gebied al wat hoger
gelegen kreekruggen aanwezig, waarop zich hazelaarstruweel met eik en berk had ontwikkeld (Zie
hoofdstuk 4 – Fysische geografie). In wat verder ontwikkelde bossen, op enige afstand van het
plangebied, zullen de overige boomtaxa zoals linde (Tilia cordata/T.platyphyllos), beuk (Fagus
sylvatica-type) en mogelijk ook den (Pinus sylvestris-type) hebben gestaan. Op open plekken en
aan de randen van dit loofbos stonden adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en gewone eikvaren
(Polypodium vulgare-type) en kan gewone vogelkers (Prunus padus) of sleedoorn (Prunus
spinosa)77 hebben gestaan. Het pollen van deze ontwikkelde loofbossen zal met rivierwater van
stroomopwaarts aangevoerd zijn; het zandige karakter van de afzettingen komt hiermee overeen.
Ook de aanwezigheid van het pollen van zilverspar (Abies) en spar (Picea) wijst op aanvoer van
stroomopwaarts; deze boomtaxa komen van nature niet voor in Nederland. Het pollen van deze
naaldbomen, evenals van den, is voorzien van luchtzakken, waardoor ze heel makkelijk over grote
afstanden via water getransporteerd kunnen worden.
Tevens zijn tijdens de pollenanalyse enkele pollenkorrels van graan (Cerealia) in de onderste
afzetting (44 cm) aangetroffen. Helaas is niet nader te bepalen om welke soort(en) graan het hier
gaat; de pollenkorrels van de verschillende soorten granen zijn moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Mogelijk is dit pollen afkomstig van kleinschalige verwerking en/of teelt van graan in
het gebied. In het geval van lokale teelt, bijvoorbeeld op de wat hoger gelegen kreekruggen die
mogelijk al in het gebied voorkwamen, zou het hier goed kunnen gaan om gerst, een gewas dat
bestand is tegen wat brakkere omstandigheden. Het is echter ook mogelijk dat het pollen van graan
met rivierwater is aangevoerd vanuit het achterland. Het pollen van het gewone spurrie-type
(Spergula arvensis-type), ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae) en het hennepnetel-type
(Galeopsis-type) kan goed afkomstig zijn van soorten die als onkruid die op de akkers groeiden.
Het is ook mogelijk dat deze taxa lokaal voorkwamen op voedselrijke grond. Het levermos donker
hauwmos (Anthoceros punctata) kwam vermoedelijk voor op braakliggende akkers.
Verder is het pollen van biet (Beta vulgaris-type) aangetroffen. De wilde vorm van biet, de
strandbiet (Beta vulgaris subsp. maritima), komt van nature voornamelijk in kustgebieden voor,
waar deze aan de voet van duinen en dijken groeit (Afb. 54). Het is dan ook zeer aannemelijk dat
we hier, dicht bij de kust, te maken hebben met het natuurlijk voorkomen van strandbiet. Van deze
soort konden de bladeren worden geconsumeerd. Of de plant daadwerkelijk voor consumptie
gebruikt werd kan echter niet worden vastgesteld op basis van dit pollenonderzoek.
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Bakker & van Smeerdijk 1982.
https://www.verspreidingsatlas.nl/1231; https://www.verspreidingsatlas.nl/0848
www.soortenbank.nl
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De soorten in de pollensom
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Omdat het pollen binnen het Prunus-type niet tot op soort kon worden gedetermineerd, kan niet met zekerheid worden
vastgesteld of we met 1 van deze soorten te maken hebben.
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Afb. 54. In de regio stond strandbiet, waarvan de bladeren geschikt zijn voor consumptie.78
Tot slot werden er resten van de darmparasiet spoelworm (Ascaris) aangetroffen in de monsters.
Spoelworm heeft onder meer mensen en varkens als gastheer.79 De aangetroffen resten van deze
parasiet vormen dus mogelijk een aanwijzing voor de aanwezigheid van mensen in het gebied in
deze periode.
Vegetatiereconstructie Late Bronstijd – Vroege IJzertijd – bovenste 3 monsters
(vegetatiehorizonten)
De bovenste drie monsters zijn afkomstig uit twee vegetatiehorizonten en een tussenliggende laag,
die ontstaan zijn op de overgang van de Late Bronstijd naar de Vroege IJzertijd (zie hoofdstuk 4 –
Fysische geografie). Vooral het onderste monster (20 cm t.o.v. top pollenbak) laat weinig
veranderingen zien in de regionale (droge) vegetatie ten opzichte van de voorgaande periode.
Open loofbos met eik, berk en hazelaarstruweel kwam voor op de hoger gelegen kreekruggen in
het gebied. Mogelijk kwamen hier ook andere boomsoorten voor, zoals beuk, linde en den. Net als
in de voorgaande periode kan het pollen van deze soorten ook nu tijdens overstromingen vanuit het
achterland zijn aangevoerd. Dit geldt zeker voor het pollen van spar. In de ondergroei en aan
randen van de bossen stonden soorten als gewone eikvaren en adelaarsvaren. Verder is een
enkele pollenkorrel gevonden van haagbeuk (Carpinus betulus-type). Haagbeuk komt pas vanaf de
IJzertijd sporadisch in Nederland voor.80 Aangezien het hier slechts een enkele pollenkorrel betreft,
kan het ook goed dat deze van elders is aangevoerd. Verder is wat pollen aangetroffen van
struikhei (Calluna vulgaris-type) en wilde gagel (Myrica gale-type). Mogelijk kwamen deze soorten
in de duinen voor, maar dit pollen kan ook goed met rivierwater zijn aangevoerd vanuit het
achterland.
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79
80

https://wilde-planten.nl/strandbiet.htm
Brinkkemper & van Haaster 2012.
Janssen, 1974.
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Ook in deze periode zijn enkele pollenkorrels van graan geïdentificeerd. Mogelijk vond er
kleinschalige akkerbouw plaats op de hoger gelegen kreekruggen. In de onderste vegetatiehorizont
(20 cm) is hiernaast een pollenkorrel van het wikke-type (Vicia-type) aanwezig. Dit pollen zou
afkomstig kunnen zijn van erwt (Pisum sativum) of tuinboon (Vicia faba), maar het kan ook goed
dat we hier met een akkeronkruid te maken hebben.81 Het aangetroffen kruidenpollen van
kruisbloemigen (Hornungia-type), composieten en akkerwinde (Convolvulus arvensis-type) zou ook
goed afkomstig kunnen zijn van akkeronkruiden.
In de lokale, natte vegetatie zijn wel duidelijke veranderingen te zien ten opzichte van de
voorgaande periode. Het toegenomen aandeel pollen van grassen en graslandplanten laat zien dat
het komgebied gekenmerkt werd door graslanden. In deze graslanden groeiden onder meer
scherpe boterbloem-type (Ranunculus acris-type), het veldgentiaan-type (Gentianella campestristype) het witte (Trifolium repens-type) en rode klaver-type (Trifolium arvense-type) en op vochtigere
plekken kwam walstro voor (Afb. 55). Smalle weegbree (Plantago lanceolata) stond op betreden
plekken in het grasland.

Afb. 55. Gedurende de Late Bronstijd bevonden zich uitgestrekte graslanden in het komgebied.
Afbeelding:J.A.A. Bos.
Het diatomeeënonderzoek afkomstig uit de onderste vegetatiehorizont (20 cm t.o.v. top pollenbak)
geeft aan dat er ter plaatse een ondiepe, met vegetatie begroeide plas aanwezig was die
bovendien regelmatig droogviel (zie bijlage 4 – Diatomeeën). Dit komt overeen met het sterk
toegenomen percentage pollen van cypergrassen (Cyperaceae), wat wijst op het lokale voorkomen
hiervan. In het komgebied en langs geulen stond verder op vochtige en voedselrijke plaatsen
oevervegetatie met hierin het kleine egelskop-type, schermbloemigen, het grote wederik-type
(Lysimachia vulgaris-type) en het ganzerik-type (Potentilla-type). Op zoete, vochtige plekken in het
komgebied was ook gedurende de vorming van de vegetatiehorizonten elzenstruweel aanwezig
met wilg. Zowel het diatomeeënonderzoek als het pollenonderzoek laten zien dat ten tijde van de
vorming van de onderste vegetatiehorizont (20 cm t.o.v. top pollenbak) overwegend zoete condities
heersten (zie bijlage 4 – Diatomeeën). Het diatomeeënonderzoek geeft aan dat er wel incidenteel
een instroom van mariene oorsprong plaatsvond; dit komt overeen met de aangetroffen resten van
dinoflagellaten in dit pollenmonster.
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Weeda et al. 1987, 124.
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Het diatomeeënonderzoek geeft aan dat de mariene invloed op het gebied in het middelste monster
(16 cm) intensiveert, waarna de invloed zich in het bovenste monster stabiliseert (14 cm). In het
middelste monster (16 cm) zien we tevens een toename in het percentage pollen van het zulte-type
(Aster tripolium-type) en de ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae). Binnen de ganzenvoetachtigen
vallen veel zouttolerante taxa, waaronder zeekraal (Salicornia), schorrenkruid (Suaeda) en stekend
loogkruid (Salsola kali). Ook zulte is een typische plant uit het kustmilieu. Een toename van het
pollen van deze typen kan dus goed het gevolg zijn van een toename van de mariene invloed op
het gebied. Het lijkt er dus op dat er frequenter overstromingen vanuit zee plaatsvonden, waardoor
braktolerante soorten zich konden handhaven in de graslanden. De ganzenvoetachtigen en het
zulte-type bereiken maximale waarden in het bovenste monster (14 cm), wat erop zou kunnen
wijzen dat de mariene invloed hier nog wat verder toenam. Dat er ook overwegend zoete milieus
waren, volgt onder meer uit het pollen van pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en de aangetroffen resten
van de zoetwater alg HdV-128.
8.3.3 Midden-/Laat-Romeinse tijd
Uit deze periode zijn twee botanische monsters geanalyseerd gedurende het
proefsleuvenonderzoek; één macrorestenmonster uit een kleine restgeul (vermoedelijk een uitloper
van de Marktveld restgeul, vnr. 30, put 50 zone 2) en één uit de onderste vulling van een brede
Romeinse restgeul (het vervolg van de Marktveld restgeul, vnr. 98, put 56 zone 2) (Afb. 56). Deze
contexten dateren uit de Midden/Laat Romeinse tijd (tabel 3).

Pollendiagram Weerdkampen
Pollenanalyse vnr. 98 (S56.1000), onderin een Romeinse restgeul
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Afb. 56. Pollendiagram van het monster uit restgeul S1000 (het vervolg van de Marktveld restgeul, vnr. 98).

Vegetatiereconstructie
Ten tijde van de Romeinse bewoning in het gebied was het landschap vrij open. Op de hogere
oeverwallen kwamen nog wel wat bosschages voor met hierin berk, eik en hazelaarstruweel, met in
de ondergroei en aan de randen van deze open bosschages gewone eikvaren en adelaarsvaren.
Ook van beuk, haagbeuk, linde en den zijn pollenkorrels aangetroffen, dit zijn boomsoorten die
normaliter in een relatief gesloten bos voorkomen. Het is niet aannemelijk dat dergelijke
bosvegetatie zich heeft kunnen ontwikkelen in dit dynamische en sterk door de mens beïnvloede
landschap. Waarschijnlijk is het pollen van deze boomtaxa van elders afkomstig, mogelijk is het
met rivierwater aangevoerd vanuit het achterland. Evenals in de Late Bronstijd en IJzertijd kan ook
in de Romeinse tijd het pollen van struikhei en veenmos (Sphagnum) afkomstig zijn uit de duinen of
uit het achterland.
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Er werd op kleine schaal graan verbouwd in de omgeving, vermoedelijk op de zandige en drogere
oeverwallen rondom de nederzetting. Hoewel een enkele pollenkorrel kon worden geïdentificeerd
als rogge (Secale cereale), is het niet zeker dat deze soort lokaal verbouwd werd. Deze soort is
ontstaan als akkeronkruid en werd pas vanaf de Middeleeuwen op grote schaal verbouwd. Het zou
in deze periode nog goed om een akkeronkruid kunnen gaan. Op basis van het pollenonderzoek
kunnen we dan ook niet zeggen welke graansoort lokaal werd verbouwd. Net als in de voorgaande
periodes zou het gezien de kustnabije locatie goed om gerst kunnen gaan. Bij het botanisch
onderzoek van de opgraving Valkenburg Weerdkampen is gerst in de Romeinse monsters
inderdaad de soort die het meest is aangetroffen.82
Het aangetroffen kruidenpollen kan afkomstig zijn van soorten die als onkruid op de akkers
groeiden, maar ook van vegetatie in en bij de nederzetting. Soorten als zwarte nachtschade
(Solanum nigrum-type) en klaproos komen vaak voor als onkruid in akkers, maar deze soorten
komen ook voor op omgewerkte grond in bijvoorbeeld bermen. Het pollen van verschillende
composieten (Asteraceae lugliflorae, Anthemis arvensis-type) kan eveneens afkomstig zijn van
akkeronkruiden, maar ook van bijvoorbeeld graslandplanten. Op de braakliggende grond van
akkers zullen de levermossen donker en geel hauwmos (Phaeoceros laevis) zijn gegroeid.83
Grasland was in het komgebied aanwezig. In deze graslanden groeiden soorten als klaver
(Trifolium pratense-type, T. repens-type) en rolklaver (Lotus-type). De graslanden zullen zijn
gebruikt voor beweiding met vee. Binnen beide pollentypen vallen namelijk veel soorten van
begraasde grond. Bovendien zijn in het monster resten van mestschimmels aangetroffen
(Sporormiella-type, Podospora-type) die wijzen op de het voorkomen van grote herbivoren, zoals
vee (Afb. 57). Smalle weegbree is een tredindicator die goed in deze graslanden gestaan kan
hebben, maar ook bijvoorbeeld op de betreden grond van het nederzettingsterrein zelf.
In natte delen van het komgebied of langs de restgeulen kwam elzenstruweel met wilg voor. Hier
groeide tevens een oevervegetatie voor met schermbloemigen, zeggen, het kleine egelskop-type,
het ganzerik-type en oeverkruid (Littorella uniflora-type). In het pollenmonster zijn verder resten
aangetroffen van groenalgen (Pediastrum), die doorgaans in zoet water leven.
Ook in deze periode vonden incidentele overstromingen van de Rijn plaats met zout of brak water,
tijdens bijvoorbeeld stormvloed, wat volgt uit de aangetroffen resten van dinoflagellaten. Als gevolg
hiervan konden in het komgebied ook kwelderplanten groeien, zoals Engels gras (Armeria maritima
type A) en lamsoor (Limonium vulgare, valt binnen het Armeria maritima type B), waarvan pollen is
gevonden. Ook in deze periode kan het pollen van ganzenvoetachtigen en het zulte-type goed
afkomstig zijn van kwelderplanten. In het macrorestenmonster uit de restgeul (vnr. 30) zijn
eveneens resten gevonden van kwelderplanten, zoals vermoedelijk zulte en schorrenzoutgras
(Triglochin maritima).
De aangetroffen macroresten in de restgeul (vnr. 30) geven overwegend een beeld van de lokale
vegetatie nabij de geul. Naast de reeds genoemde kwelderplanten, zijn tientallen resten
aangetroffen van oeverplanten als gewone of slanke waterbies (Eleocharis palustris/uniglumis), rus
(Juncus sp.) en vermoedelijk driekantige bies (Schoenoplectus cf. triqueter). Deze soorten groeiden
vermoedelijk langs de restgeul. Driekantige bies is een kenmerkende soort voor het
zoetwatergetijdegebied.84 Ook de overige soorten, zoals melganzenvoet (Chenopodium album),
vogelmuur (Stellaria media), zilverschoon (Potentilla anserina), platte rus (Juncus compressus) en
scherpe-/kruipende boterbloem (Ranunculus acris/repens) kunnen goed lokaal op de voedselrijke
grond nabij de restgeul hebben gestaan. Van deze soorten kan zilverschoon voorkomen op brakke
gronden. Het vermelden waar zijn tot slot de aangetroffen fragmenten van zaden van bolderik
(Agrostemma githago). Dit is een kenmerkende soort voor graanakkers op lössgronden en zandige
klei.85 Hoewel bolderik tot aan de Vroeg Romeinse tijd een exotisch akkeronkruid was, is deze
soort in de loop der tijd geïntegreerd in de lokale akkerflora. Gezien de datering van dit monster
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(Midden/Laat Romeinse tijd) is het mogelijk dat het om een onkruid gaat dat tussen het lokaal
verbouwde graan heeft gestaan, of lokaal op de velden nabij de nederzetting voorkwam. Het is
echter niet geheel uit te sluiten dat er sprake is van geïmporteerd materiaal.

Afb. 57. In de komgebieden kwam in de Romeinse tijd grasland voor waar vee op werd geweid.
Afbeelding: J.A.A. Bos.

8.4

Samenvatting en conclusie

Het botanisch onderzoek heeft inzicht verschaft in het lokale en regionale landschap in
verschillende periodes. In de Late Bronstijd kwam op de hogere gronden, zoals kreekruggen die
mogelijk al aanwezig waren in het gebied, hazelaarstruweel met eik en berk voor. Mogelijk werd er
op kreekruggen in de omgeving ook wat graan verbouwd, alhoewel het graanpollen ook met
rivierwater van stroomopwaarts kan zijn aangevoerd. In nattere delen van het landschap waren
elzenstruwelen aanwezig, evenals een moerasvegetatie. Ook kwam hier nat grasland voor. Er
heersten lokaal zoete condities, alhoewel de aangetroffen resten van dinoflagellaten laten zien dat
er wel incidenteel overstromingen plaatsvonden met zeewater. Op de overgang van de Late
Bronstijd naar de Vroege IJzertijd hadden er, ten opzichte van de voorgaande periode, vooral
veranderingen plaatsgevonden in de lokale, natte vegetatie. Zo werd het komgebied in deze
periode gekenmerkt door de aanwezigheid van graslanden. Ook nam de mariene invloed op het
gebied toe, als gevolg waarvan zich vermoedelijk braktolerante soorten binnen de
ganzenvoetachtigen en het zulte-type konden uitbreiden.
In de Midden/Laat Romeinse tijd was het landschap aanzienlijk opener geworden, als gevolg van
de Romeinse bewoning in en nabij het plangebied. Op de oeverwallen kwamen ook in deze periode
nog wat bosschages voor. Ook werd waarschijnlijk graan verbouwd op de akkers. Op basis van het
huidige onderzoek kunnen we niet vaststellen om welke graansoort het ging, maar gezien de
locatie nabij de kust, zou het goed om gerst kunnen gaan. In het komgebied kwamen graslanden
voor, die werden gebruikt voor beweiding met vee. Ook kwamen hier verschillende kwelderplanten
voor. In natte delen van het komgebied en langs de restgeulen kwamen elzenstruweel en
verschillende oeverplanten voor.
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9 Conclusie en beantwoording onderzoeksvragen
Tijdens het veldwerk is een tracé van ruim 2,5 km lengte aan de zuidwestelijke zijde van de Ingenieur
G. Tjalmaweg onderzocht op de aanwezigheid van archeologische sporen. Hierbij zijn in totaal 214
proefsleuven gegraven, verdeeld over acht zones (Afb. 58). Nieuw inzicht in de genese van het
landschap heeft ertoe geleid dat ter hoogte van twee oude opgravingslocaties moest worden gekeken
of toentertijd het recentelijk ontdekte Bronstijd-IJzertijd niveau daar wel is aangesneden en voldoende
onderzocht. Dat blijkt afdoende gebeurd.
Het botanisch onderzoek heeft inzicht verschaft in het lokale en regionale landschap in
verschillende periodes. In de Late Bronstijd werd er mogelijk op de kreekruggen in de omgeving
ook wat graan verbouwd, alhoewel het graanpollen ook met rivierwater van stroomopwaarts kan
zijn aangevoerd. In nattere delen van het landschap kwam hier nat grasland voor.
Op de overgang van de Late Bronstijd naar de Vroege IJzertijd hadden er, ten opzichte van de
voorgaande periode, vooral veranderingen plaatsgevonden in de lokale, natte vegetatie. Zo werd
het komgebied in deze periode gekenmerkt door de aanwezigheid van graslanden.
In de Midden/Laat Romeinse tijd was het landschap aanzienlijk opener geworden, als gevolg van
de Romeinse bewoning in en nabij het plangebied. Op de akkers werd waarschijnlijk graan
verbouwd. In het komgebied kwamen graslanden voor, die werden gebruikt voor beweiding met
vee.
Zone 1
In het noordwestelijke deel van het plangebied werden diverse sporen aangetroffen die het gevolg zijn
van kleiwinning ten behoeve van de laat 19e-eeuwse baksteenindustrie. Tevens werden er vondstloze
greppels aangetroffen die vermoedelijk te maken hebben met historisch landgebruik, zoals
verkaveling/percelering en ontwatering. Een vergelijking met historische kaarten uit 1544, 1620 en
1825 levert maar weinig overeenkomsten op. Het betreft vermoedelijk sloten binnen eigendommen,
die niet individueel zijn opgetekend.
Verder is één greppel gevonden waarin zich Romeins vondstmateriaal bevond. Dit lijkt vooralsnog
een geïsoleerde vondst te zijn. Richting het zuidoosten, dichtbij zone 2, werden nog enkele greppels
een paalkuil en twee dierbegravingen gevonden die uit de Romeinse tijd dateren. Al met al schept dit
een beeld van een landschap dat in het verleden grotendeels extensief in gebruik is geweest.
Zone 2
In zone 2 heeft zich in de Romeinse tijd de zogenaamde Marktveldgeul bevonden, een zijtak van de
Rijn. Hier werden tijdens eerder onderzoek onder andere houten kadeversterkingen en vele vondsten
aangetroffen, zoals aardewerk, leren schoeisel en metalen voorwerpen. Tijdens voorliggend
onderzoek zijn diverse restanten aangetroffen, voornamelijk verspoeld aardewerk en verticaal
geplaatste houten palen, die onderdeel moeten zijn geweest van bovengenoemde kadeversterkingen.
Dit sluit goed aan op de reeds bekende gegevens.
Zone 3
Direct ten zuidoosten hiervan ligt zone 3, dat grenst aan de nederzetting die toen ook (gedeeltelijk)
werd opgegraven. In de 1e eeuw n. Chr. Streken de Romeinen neer in deze regio. Ter plaatse werd
eerst een militaire nederzetting gebouwd, bestaande uit onder andere graanpakhuizen, barakken, een
loods, een klein fort en verschillende wachttorens. Halverwege de 2e eeuw verdween de militaire
component, dat plaats maakte voor een civiele nederzetting.
Een uitbreiding van deze locatie en de hierop volgende aanvullende proefsleuven hebben bevestigd
dat in ieder geval die civiele nederzetting zich tot binnen het huidige plangebied uitstrekte.
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Afb. 58. Alle zones.
Zone 4
In zone 4 zijn geen sporen aangetroffen. Een deel van de putten werd in de oude stroming van de
Rijn aangelegd, die zich in de Romeinse tijd hier bevond.
Zone 5
In zone 5 werden een greppel en een aantal paalkuilen aangetroffen, maar de vullingen ervan
vertoonden een verschepte en losse indruk, alsof ze pas relatief recent waren gegraven. Er werd
alleen vondstmateriaal aangetroffen in een restgeul, dat dateert uit de Romeinse tijd.
Zone 6
Deze zone bevindt zich binnen de contouren van de oude opgraving De Woerd, waar een
vroegmiddeleeuwse nederzetting werd opgegraven. In de proefsleuven werden zelfs de coupes van
het oude onderzoek De Woerd aangetroffen, als ook enkele (onderzijdes van) palen die toen mogelijk
niet zijn waargenomen. Tevens werd een klein deel van een vroegmiddeleeuwse geul aangesneden,
die ook tijdens de De Woerd campagne is opgetekend.
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Zone 7
Deze zone bevindt zich tussen de locatie van de Romeinse Rijn (ten zuiden) en de hedendaagse loop
(ten noorden) van de rivier. Sporen ouder dan de Vroege Middeleeuwen zullen door de verplaatsing
van de Rijn zijn weg gespoeld. Hier werden in de proefsleuven slechts enkele lange greppels
aangetroffen, die wijzen op verkaveling dan wel ontwatering. Een vergelijking met historische kaarten
uit 1544, 1620 en 1825 leverde enkele overeenkomsten op.
Zone 8
Tot slot zijn dit soort verkavelings- en/of ontwateringsgreppels ook in zone 8 waargenomen, als ook
enkele puinsleuven die wijzen op nabij gelegen bewoning. De aanwezigheid van vondstmateriaal
dateert deze puinsleuven in de 18e eeuw. De bewoningsresten die verband kunnen houden met deze
puinsleuven zijn echter binnen deze zone niet aangetroffen. Hier hebben een aantal sporen
overeenkomsten met de loop van diverse sloten, zoals aangegeven op een historische kaart uit 1825.
Tevens bevond zich hier de enige locatie waar ook op het Late Bronstijd-IJzertijd niveau sporen zijn
aangetroffen. Het betrof een aantal greppels, dicht tegen een reeds bekende vindplaats uit deze
periode, op het terrein van de voormalige Vliegkamp Valkenburg. Twee van de drie greppels dateren
op basis van 14C-dateringen uit de Vroege- en Midden IJzertijd. Sporen van een intensief gebruikt
prehistorisch nederzettingsterrein zijn dus niet aanwezig. Dit deel van de kreekrug zal hooguit als
akkerland in gebruik zijn geweest.

9.1

Beantwoording van de onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen die in het Programma van Eisen zijn gesteld zullen hier worden beantwoord
op basis van de bevindingen van het proefsleuvenonderzoek.
1.

Is de bodem verstoord en zo ja, in welke mate (x, y en z)? Van welke verstoring is sprake
en wat is de oorzaak?
Zware bodemverstoringen hebben zich beperkt tot de vier meest noordwestelijke proefsleuven van
zone 1 en ter hoogte van de oude opgravingen Marktveld en De Woerd.
2. Bevinden zich binnen het onderzoeksgebied (resten van) archeologische vindplaatsen?
Er zijn diverse vindplaatsen aangetroffen. De meeste bestaan uit een verzameling greppels en
sloten, die duiden op een extensief gebruik van het landschap. De incidentele (paal)kuil,
dierbegraving of puinsleuf wijst op bewoning. Op basis van zowel de verticale spreiding van deze
sporen als het weinige vondstmateriaal dat erin is aangetroffen moet worden geconcludeerd dat
deze bewoning op enige afstand van het plangebied heeft gelegen. De uitzondering hierop is de
vindplaats in zone 3, (een deel van) de Romeinse nederzetting die met de Marktveld opgravingen
in de jaren ’80 van de vorige eeuw al ten dele werd opgegraven.
3.

Wat zijn de aard, omvang, diepteligging, datering van de archeologische sporen en
vondsten?
Vrijwel alle sporen zijn direct onder de bouwvoor aangetroffen. Het betreft sporen uit perioden die
dateren vanaf de Romeinse tijd tot aan de Nieuwe tijd. Het gaat hierbij om landinrichtingselementen
zoals greppels en sloten, van vaak onbekende datering. Tevens zijn er sporen aangetroffen die
wijzen op kleiwinning voor de laat 19e-eeuwse tegelfabriek. Daarnaast zijn nederzettingssporen uit
de Romeinse tijd aangetroffen, behorende bij de nederzetting die met de Marktveld opgravingen al
deels is opgegraven. Tot slot zijn ter hoogte van de oude opgraving De Woerd enkele
vroegmiddeleeuwse sporen aangetroffen, te weten enkele paalkuilen en een geul.
Slechts op twee plaatsen zijn op een dieper niveau sporen aangetroffen. Het betreft zone 6, waar
zich twee vroegmiddeleeuwse niveaus boven elkaar leken te bevinden en zone 8, waar een aantal
greppels zijn aangetroffen op het Late Bronstijd-IJzertijd niveau (vlak 2).
4.

Wat is de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten en sporen, zowel horizontaal
als verticaal/stratigrafisch?
De sporen van de laat 19e-eeuwse tegelfabriek bevonden zich in het uiterste noordwesten van
zone 1. De sporen van landinrichting (greppels en sloten) bevonden zich voornamelijk in het
noordwesten van zone 1, zone 2, in zone 7 en zone 8. De sporen van de Romeinse nederzetting
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bevonden zich in zone 2 (de actieve geul) en met name in zone 3. In zone 8 zijn Vroege- en
Midden IJzertijd greppels aangetroffen.
Vrijwel alle sporen werden direct onder de bouwvoor aangetroffen. Alleen een geul en een paalkuil
uit de Vroege Middeleeuwen (zone 6) en de greppels uit de Vroege- en Midden IJzertijd (zone 8)
werden op een dieper niveau aangesneden.
5.

Zijn de bewoning en het gebruik van het plangebied op te delen in fasen? Zo ja, welke
fasen zijn te onderscheiden en hoe zijn deze in de tijd te plaatsen?
Alleen in de uiterste zuidwestelijke hoek van zone 8 werden greppels uit de Vroege- en Midden
IJzertijd aangetroffen. Deze sluiten vermoedelijk aan op een nederzettingscomplex die op de
voormalige Vliegkamp Valkenburg ligt.
Ter hoogte van de oude Marktveld opgravingen is een nieuw deel van dezelfde Romeinse
nederzetting aangetroffen (zone 3). In hoeverre hier verschillende bewoningsfasen zijn te duiden
zal met de archeologische opgraving moeten blijken.
Ter hoogte van de oude De Woerd opgravingen (zone 6) zijn enkele aanwijzingen aangetroffen dat
zich hier een tweede vroegmiddeleeuwse niveau bevindt. Het betreft echter slechts twee sporen.
Gedurende de eeuwen sinds de Romeinse tijd werd veruit het grootste deel van het plangebied niet
aantoonbaar meer gebruikt, behalve dan dat er restanten van greppels en sloten zijn aangetroffen
die wijzen op een vorm van landinrichting (percelering/verkaveling en/of ontwatering) en extensief
landgebruik (veeteelt). In de late 19e eeuw heeft een tegelfabriek vermoedelijk klei gewonnen in het
uiterste noordwestelijke deel van het plangebied.
6. Wat is de (verticale en horizontale) gaafheid van de resten per onderscheiden fase?
De Vroege- en Midden IJzertijd greppels waren de enige overblijfselen van deze periode en een
kern van bewoning kon alleen worden bepaald doordat onderzoek op de voormalige Vliegkamp
Valkenburg deze reeds heeft aangetoond. De gaafheid was hiermee laag.
Dit geldt tevens voor de vroegmiddeleeuwse sporen, de latere vormen van landinrichting en de
sporen van kleiwinning. Er is nauwelijks helderheid ontstaan over hun datering of waar de
gebruikers ervan hebben gewoond.
Alleen voor de Romeinse nederzettingssporen kan worden gesteld dat de gaafheid goed was. Zelfs
in de proefsleuven waren al duidelijk structuren te herkennen, zoals erfgrenzen, greppels en (delen
van) structuren.
7.

Wat is de conserveringstoestand van de archeologische resten, grondsporen en
structuren?
De Vroege- en Midden IJzertijd greppels waren lastig zichtbaar, zowel in het vlak als in het profiel.
De Romeinse sporen bevonden zich daarentegen in zeer goede staat, evenals het aangetroffen
vondstmateriaal.
De enkele vroegmiddeleeuwse sporen waren slecht zichtbaar in het vlak en het profiel.
De greppels en sloten uit latere tijden konden helaas vaak niet gedateerd worden, maar bevonden
zich verder in goede staat en waren duidelijk zichtbaar in zowel het vlak als het profiel.
Dit geldt ook voor de sporen die waarschijnlijk toe te schrijven zijn aan 19e-eeuwse kleiwinning.
8. Wat zijn de lithogenetische en bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied?
De diepere ondergrond bestaat uit kalkrijke, soms zwak humeuze, uiterst siltige klei (Ks4 H1). In dit
pakket is vaak een horizontale gelaagdheid aanwezig. Dit pakket wordt naar boven toe minder
kalkrijk en minder siltig. De afzettingen behoren bij de zogenaamde ‘lagunaire afzettingen’ zoals
beschreven in het eerdere onderzoek.86 Uit het pollenonderzoek blijkt echter dat geen sprake is van
een zoutwater milieu, maar van een zoetwatergetijdengebied. Het diatomeeënonderzoek leverde
helaas geen informatie op.
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De top van deze afzettingen is kalkloos en humeus tot venig ontwikkeld (Ks1 H3 of Vk3). Dit
betekent dat het systeem buiten werking raakte. Hierdoor vonden veel minder overstromingen meer
plaats en kon veengroei aanvangen in de zompige, lage delen in het gebied.
Van het sterk vertakte Bronstijd-krekenlandschap zijn alleen in Zone 5-6 (werkput 71-72) en in het
centrale, het westelijke deel van Zone 8 en het zuidelijke deel van Zone 3 (werkput 108 en 110)
kalkrijke, hoge, zandige oeverwallen aangetroffen. In de top hiervan heeft zich een
vegetatiehorizont ontwikkeld (Kz2 H2). In naastgelegen lage delen van het gebied is op de top van
de ’lagunaire’ afzettingen een pakket kalkloze, kleiige kom/kwelderafzettingen afgezet (Ks1). Daarin
zijn meestal daarin twee of drie zeer dunne, zwarte vegetatiehorizonten aanwezig (Ks1 H2-3). Uit
het gecombineerde pollen- en diatomeeënonderzoek blijkt dat ook dan sprake is van een
zoetwatergetijdengebied dat geleidelijk aan steeds verder verzilte. De hoogteverschillen tussen de
hoge oeverwallen en dit achtergelegen laaggelegen komgebied nivelleerden dor de opslibbing
geleidelijk aan.
In een groot deel van het gebied (zuidelijke deel van Zone 1, Zone 2-4 en noordelijke deel van zone
5) zijn over deze komafzettingen kalkrijke oeverwalafzettingen van de Oude Rijn afgezet (Ks3-4,
Kz2-3). Hierop kon in de Romeinse tijd bewoning plaats vinden. De exacte verbreiding van deze
oeverwal in het noordelijke deel van Zone 1 is niet duidelijk, omdat de bovengrond hier tot grote
diepte was afgegraven of verstoord. In Zone 2 is de grote Marktveld-restgeul die deze oeverwal
doorsnijdt aangetroffen.
In het zuidelijke deel van Zone 5 en in Zone 6 en 7 zijn middeleeuwse oever- en beddingafzettingen
van Oude Rijn aanwezig. De oeverafzettingen bestaan uit horizontaal gelaagde, kalkrijke sterk tot
uiterst siltige kleipakketten (Ks4). Uit het diatomeeënonderzoek blijkt dat de afzettingen zijn
ontstaan in de intergetijdezone van het estuarium, waarbij het gebied regelmatig overstroomt hetzij
met zout water, hetzij met brak water. In werkput 87 is de middeleeuwse ‘De Woerd’ restgeul
aangetroffen waaruit veel vroegmiddeleeuws vondstmateriaal werd verzameld. Deze restgeul was
gedeeltelijk opgevuld met een veenpakket (Vk3).
9.

Komt de waargenomen bodemopbouw/lithogenese overeen met het lithogenetisch profiel
van Jansen 2016)? Waar wel, waar niet en wat is daarvoor de verklaring?
De bodemopbouw komt grotendeels overeen met het profiel van Jansen (2016). Het duinzand in
het noordelijke deel van het plangebied is echter niet aangetroffen. De bodem bleek hier tot grote
diepte verstoord. Daarnaast blijken dat de ‘fluviatiele geulafzetttingen’ die in de noordelijke helft op
veel plaatsen zijn aangeven niet aanwezig zijn. Lokaal zijn wel oeverafzettingen aangetroffen, maar
geen restgeulen. De grote Marktveld-restgeul ontbreekt juist in het profiel.
10. Liggen de afzettingen van de Oude Rijn erosief op de kwelder/kreekafzettingen of is er
van erosie geen sprake? Hoe groot is de eventuele erosie geweest?
De erosie voorafgaand aan de oeverafzettingen van de Oude Rijn lijkt niet erg groot te zijn
geweest. De vegetatiehorizonten in de onderliggende komafzettingen zijn vrijwel overal nog
aanwezig. Hoeveel van de top van de komafzettingen is geërodeerd is niet meer te achter halen.
11. Wat is de relatie tussen de aangetroffen sporen en structuren, en het landschap?
De Brons/IJzertijd vondsten en sporen - in Zone 8 en in een klein deel van Zone 5-6 - zijn aangetroffen op de hoogste delen van het vertakte kreekruggen systeem. De Romeinse bewoning heeft
plaats gevonden op de oeverwal van de Oude Rijn die in de (Late) IJzertijd en Vroeg Romeinse tijd is
gevormd. De rivieroever lag in de Romeinse tijd net ten westen van Zone 7. De vroegmiddeleeuwse
sporen en vondsten bevinden zich aan de zuidoostelijke zijde van het plangebied op de
middeleeuwse rivierafzettingen. De Oude Rijn bevond zich toen ten oosten van het plangebied.
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12. Wanneer zijn de archeologische vindplaatsen als woonplaats of anderszins in onbruik
geraakt? Wat is hiervoor de reden geweest?
De meeste sporen zijn niet gedateerd en er kan dan ook niet worden bepaald wanneer ze zijn
verlaten. De Romeinse nederzetting lijkt vooralsnog in de 3e eeuw te zijn verlaten. Dit hing
vermoedelijk samen met de destabilisatie van het Romeinse rijk en de afnemende aanwezigheid
van de Romeinen in Nederland.
13. Bevatten de sporen goed geconserveerde paleo-ecologische resten, al dan niet verbrand
of verkoold?
Een deel van de sporen bevat goed geconserveerde paleo-ecologische resten. Het
macrobotanische monster uit de restgeul (vnr. 30) bevat onverkoolde plantenresten van
verschillende wilde planten. Ook een groot deel van het pollen bleek goed geconserveerd. Analyse
van deze paleo-ecologische resten heeft informatie opgeleverd omtrent het regionale en lokale
landschap zowel vóór als tijdens de Romeinse bewoning op het terrein.
14. Welk beeld geeft het vondstmateriaal van de materiële cultuur en het consumptiepatroon
van de bewoners?
Gedurende het proefsleuvenonderzoek is één macrorestenmonster uit een natuurlijke context
geanalyseerd, derhalve zijn weinig tot geen botanische resten aangetroffen waarmee de
voedseleconomie van de bewoners kon worden gereconstrueerd. Mogelijk werd er in de nabijheid
van het terrein, in de Late Bronstijd, Vroege IJzertijd en Romeinse tijd op kleine schaal graan
verbouwd op de hoger gelegen delen van het landschap. Over de verdere verwerking of
consumptie door de bewoners van de Romeinse nederzetting kan op basis van dit onderzoek geen
uitspraak worden gedaan.
15. Indien het onderzoek geen of categoraal beperkte (bijvoorbeeld alleen losse vondsten)
archeologische fenomenen oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven?
De verklaring hiervoor is dat het gebied waarschijnlijk extensief in gebruikt is geweest, bijvoorbeeld
als weideland.
16. Hoe verhouden de vindplaatsen zich op hoofdlijnen tot bekende vergelijkbare vindplaatsen
uit de regio (straal 5 km) en in welk opzicht?
De Romeinse vindplaats is duidelijk te koppelen aan die van de opgraving Marktveld. Beiden
betreffen dezelfde nederzetting. In groter verband is deze nederzetting goed te plaatsen tussen
bijvoorbeeld het castellum van Valkenburg, de vicus van De Woerd en het castellum van Leiden. Zij
hebben allen, in ieder geval voor een tijd, gelijktijdig gefunctioneerd.
17. Welke verbanden kunnen gelegd worden en op basis waarvan?
De verbanden zijn hoofdzakelijk te zoeken in de Romeinse aanwezigheid in deze regio. Hier zal
veel uitgebreider op worden ingegaan aan de hand van de resultaten van de opgraving van zone 3.
Wat er nu al over gezegd kan worden, is bij vraag 16 reeds verwoord.
18. Is er sprake van verbindingroutes en zo ja, hoe?
Tijdens het proefsleuvenonderzoek is in zone 3 de Romeinse weg aangesneden. Deze liep van
Katwijk naar Leiden en uiteindelijk richting Nijmegen. De weg was opgebouwd uit een dubbele rij
palen, waartussen grond werd opgeworpen. Deze werd verder bijeen gehouden door planken, die
aan de binnenzijde van de palen zijn aangebracht. Het geheel werd afgedekt door een laag grind,
het eigenlijke wegdek. Van de weg zijn alleen (delen van) de dubbele palenrij aangetroffen. Het
niveau waarop werd aangelegd was echter boven het daadwerkelijk bewaarde hout. Dit is pas
tijdens de opgraving verder onderzocht. De resultaten hiervan worden in het rapport van de
opgraving besproken.
19. Op welke wijze hebben de bewoners gebruik gemaakt van het landschap dan wel het
landschap naar hun hand gezet?
De Romeinse nederzetting lag op de oeverwal van de Rijn. De actieve geul direct ten noorden
hiervan heeft men door diverse kadewerken en beschoeiingen geprobeerd te bedwingen en naar
de hand te zetten. Daarnaast kunnen de diverse greppels en sloten worden gezien als een poging
om het landschap (de waterhuishouding) naar de hand te zetten.
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20. Ingeval sprake is van nederzettingssporen: hoe was de nederzetting ingedeeld?
Op basis van het proefsleuvenonderzoek is hiervoor te weinig informatie om hier een uitspraak over
te doen. Dat zal gebeuren in het rapport dat wordt geschreven van de opgraving van zone 3.
21. Is er sprake van speciale activiteitszones in de nederzetting?
Deze zijn niet aangetroffen.
22. Wat kan op basis van de bodemprofielen en vondsten gezegd worden over de ontginningen bewoningsgeschiedenis van het gebied?
De bewoning gaat zo ver terug als de Vroege IJzertijd. Onderzoek dat tijdens het schrijven van dit
rapport wordt uitgevoerd op de voormalige Vliegkamp Valkenburg zal hierover hopelijk veel nieuwe
informatie verschaffen. We weten dat het gebied verder in de Romeinse tijd en de Vroege
Middeleeuwen ook al werd bewoond. Hierna is er minder bekend, totdat de eerste historische
kaarten in de loop van de 16e eeuw verschijnen. Hierop is te zien dat er voornamelijk (uitsluitend)
sprake is van weideland, omringd door sloten om de waterhuishouding te regelen.
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10 Waardering en selectieadvies
10.1 Waardering
Hieronder wordt de waardestelling geformuleerd, zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1, specificatie VS06). De waardestelling gebeurt op drie
niveaus: belevingswaarde, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. De eerste is niet van
toepassing omdat de vindplaats(en) niet bovengronds zichtbaar is (zijn). Alleen de laatste twee
niveaus zijn op deze vindplaats van toepassing. De fysieke kwaliteit van de vindplaats is gebaseerd
op haar conservering en gaafheid. De conservering geeft aan de mate waarin archeologisch
vondstmateriaal bewaard is gebleven, de gaafheid in hoeverre de vindplaats nog compleet is. De
beoordeling is voor zowel gaafheid als conservering: drie punten voor hoge, twee punten voor
middelhoge en één punt voor lage kwaliteit.
Zone 1
Het noordwestelijke deel van deze zone is intensief bewerkt. Hier zijn veel greppels en banen
aangetroffen, maar nauwelijks vondstmateriaal om ze te dateren. De sporen lijken het resultaat te
zijn van een vorm van landbewerking die te maken heeft met grootschalige werkzaamheden, zoals
die ten behoeve van de kleiwinningsindustrie en niet zozeer van bewoning ter plaatse.
Verspreid over het overige deel van deze zone is een geringe hoeveelheid sporen aangetroffen, te
weten een ruime twintigtal greppels, een paalkuil en een dierbegraving.
Individuele sporen zijn goed geconserveerd. Vondstmateriaal is nauwelijks aangetroffen en
onderzoek naar eventuele botanische resten heeft gezien het ontbreken van een vindplaats niet
plaatsgevonden. Het aardewerk dat verzameld is tijdens het aanleggen van de sporenvlakken is
matig verweerd en gefragmenteerd. De gaafheid/conservering van sporen en vondsten wordt laag
gewaardeerd. De waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 2 punten. Dit is een
score die laag (< 5 punten) is en die haar het predicaat ‘niet behoudenswaardig’ oplevert (tabel 7).
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble,
wordt (worden) de vindplaats(en) beoordeeld met hetzelfde puntensysteem.
Op zeldzaamheid is de score laag. De greppels en enkele paalkuilen duiden op een vorm van
landinrichting die weinig zegt over de aanwezigheid of datering van bewoning en door de
afwezigheid van vondstmateriaal zijn ze niet te dateren.
Ook op informatiewaarde is de score voor de waardering laag. Hoewel paalkuilen, greppels en
enkele kuilen kunnen wijzen op bewoning, is op basis van het lage aantal en verspreiding geen
directe aanleiding om te veronderstellen dat dit in de directe nabijheid heeft plaats gevonden. De
afwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden vondstmateriaal kan tevens worden opgevat als bewijs,
dat bewoning verder weg heeft gelegen. Alleen in put 32, 45 en 49 is aardewerk verzameld dat
dateert uit de Romeinse tijd. Hierdoor kan ook weinig gezegd kan worden over de datering en
fasering van de sporen. Van een ruimtelijk goed bewaard gebleven vindplaats is in dezen geen
sprake en geeft geen aanleiding voor verder onderzoek.
De ensemblewaarde wordt middelmatig gewaardeerd. Vanwege het ontbreken van een duidelijke
functie en datering van de sporen is een vergelijking met omliggende vindplaatsen niet relevant. De
greppels dat zijn aangetroffen vertegenwoordigen een vorm van percelering of ontwatering, een
zeer algemeen voorkomend fenomeen in Nederland. De totale score voor de inhoudelijke kwaliteit
is 4 en de waardering van de vindplaatsen op basis van deze criteria is dan ook laag (tabel 7).
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Tabel 7. Scoretabel waardestelling zone 1 (naar KNA, versie 4.1).
Waarden

Criteria

Scores

Beleving

Schoonheid

Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde

Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

1

Conservering

1

Zeldzaamheid

1

Hoog

Inhoudelijke kwaliteit

Midden

Laag

Informatiewaarde

1

Ensemblewaarde

2

Representativiteit

Totale score

 5 behoudenswaardig

 7 behoudenswaardig

N.v.t.

Zone 2
In deze zone zijn sporen van bewoning gevonden, in de vorm van greppels en palenrijen die in
relatie tot een restgeul en een greppel liggen. De greppels liggen op een hoog niveau, in een
gebied waar diverse restgeulen liggen. Deze sporen zijn gegraven in de pakketten die deze geulen
hebben afgedekt en zijn dan ook waarschijnlijk jonger dan de Romeinse tijd.
De palenrij in put 54 is in de restgeul aangetroffen en alhoewel de palenrij in put 55 een
samenhang lijkt te hebben met de jongere greppel, kan vooralsnog niet worden uitgesloten dat ze
ouder zijn.
De putten bevinden zich net buiten de contouren van de oude opgraving Marktveld, op een relatief
smalle, niet opgegraven strook (zie Afb. 20). Een waardestelling over de aangetroffen nieuwe
sporen hoeft om deze reden niet opgesteld te worden, omdat er vanuit kan worden gegaan dat
vanwege de aard van de sporen deze ook in de werkputten van de oude opgraving Markveld zijn
aangetroffen en onderzocht. Bovendien kunnen de greppels en palenrijen niet worden gedateerd.
Een uitbreiding op het proefsleuvenonderzoek om eventuele sporen te lokaliseren die tussen de
putten van Marktveld zijn gelegen wordt gezien de geringe kenniswinst overbodig geacht,
aangezien het grootste deel van deze locatie al is opgegraven.
Zone 3
In deze zone zijn sporen van een nederzetting gevonden, in de vorm van (paal)kuilen, greppels en
wandgreppels. In veel sporen is vondstmateriaal aangetroffen, dat op het eerste gezicht na 150
n.Chr. is te dateren. Er is sprake van een ruimtelijk goed bewaard gebleven vindplaats.
Individuele sporen zijn goed geconserveerd en weinig verstoord door latere bodemroerende
activiteiten. Vondstmateriaal (hoofdzakelijk aardewerk en keramisch bouwmateriaal) is matig tot
goed geconserveerd en matig gefragmenteerd. De waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is
in totaal 6 punten. Dit is een score die hoog (> 5 punten) is en die haar het predicaat
‘behoudenswaardig’ oplevert (tabel 8).
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble,
wordt (worden) de vindplaats(en) beoordeeld met hetzelfde puntensysteem.
Op zeldzaamheid is de score hoog. De sporen sluiten goed aan bij één van de speerpunten van dit
onderzoek, de Romeinse periode.
Ook op informatiewaarde is de score voor de waardering hoog. De verschillende typen sporen
geven een goed beeld van het landgebruik. In deze zone is ook veel vondstmateriaal aangetroffen,
waardoor ook genoeg gezegd kan worden over de datering en fasering van de sporen.
De ensemblewaarde wordt hoog gewaardeerd. De bevindingen van het landgebruik kunnen
duidelijk in het grotere geheel van de eerdere opgravingen ‘Marktveld’ worden geplaatst. De totale
score voor de inhoudelijke kwaliteit is 9 en de waardering van de vindplaatsen op basis van deze
criteria is dan ook hoog (tabel 8).
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Tabel 8. Scoretabel waardestelling zone 3 (naar KNA, versie 4.1).
Waarden

Criteria

Scores

Beleving

Schoonheid

Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde

Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

3

Conservering

3

Zeldzaamheid

3

Hoog

Inhoudelijke kwaliteit

Midden

Laag

Informatiewaarde

3

Ensemblewaarde

3

Representativiteit

Totale score

 5 behoudenswaardig

 7 behoudenswaardig

N.v.t.

Zone 4
In put 65 zijn drie staken aangetroffen. Deze put en direct omliggende putten bevinden zich geheel
binnen de contouren van de oude opgraving Marktveld, getuige ook het geheel verstoorde vlak 1 in
de omliggende putten. Deze verstoring reikte in put 65 tot aan het Bronstijdniveau. Een
waardestelling over de aangetroffen nieuwe sporen hoeft om deze reden niet opgesteld te worden,
omdat er vanuit kan worden gegaan dat de aanwezige archeologische sporen toen al zijn
onderzocht. Een uitbreiding op het proefsleuvenonderzoek om eventuele sporen te lokaliseren die
toentertijd niet zijn waargenomen, wordt overbodig geacht.
In de overige putten in zone 4 zijn geen archeologische sporen aangetroffen. Een waardestelling is
om deze reden dan ook niet noodzakelijk.
Zone 5
Verspreid over een beperkt deel van de put is een geringe hoeveelheid paalkuilen en kuilen
aangetroffen die vermoedelijk (sub)recent van oorsprong zijn. Sporen van een eventuele
huisplattegrond of andere structuur zijn niet gevonden. De aangetroffen paalkuilen weerspiegelen
een vorm van landbewerking.
Individuele sporen zijn goed geconserveerd. Vondstmateriaal is niet aangetroffen en onderzoek
naar eventuele botanische resten heeft gezien het ontbreken van een vindplaats niet
plaatsgevonden. De gaafheid/conservering van sporen en vondsten wordt middelhoog
gewaardeerd. De waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 3 punten. Dit is een
score die laag (< 5 punten) is en die haar het predicaat ‘niet behoudenswaardig’ oplevert (tabel 9).
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble,
wordt (worden) de vindplaats(en) beoordeeld met hetzelfde puntensysteem.
Op zeldzaamheid is de score laag. De paalkuilen duiden op een vorm van landinrichting die wijst op
de aanwezigheid van bewoning. In de omliggende proefsleuven is echter niets aangetroffen. De
sporen moeten dan ook worden gezien als een zeer lokaal verschijnsel. Er is geen vondstmateriaal
aangetroffen om de sporen te dateren.
Ook op informatiewaarde is de score voor de waardering laag. Hoewel paalkuilen en kuilen kunnen
wijzen op bewoning, is op basis van aantal en verspreiding geen directe aanleiding om te
veronderstellen dat dit in de directe nabijheid heeft plaats gevonden. De afwezigheid van
vondstmateriaal kan tevens worden opgevat als bewijs, dat bewoning verder weg heeft gelegen.
Tevens moet in acht worden genomen, dat de heterogene samenstelling van de vulling van de
sporen en de aanwezigheid van vermolmd hout wijzen op een geringe ouderdom.
Van een ruimtelijk goed bewaard gebleven vindplaats is in dezen geen sprake en dit geeft geen
aanleiding voor verder onderzoek.
De ensemblewaarde wordt laag gewaardeerd. De bevindingen van het landgebruik kunnen niet in
een groter geheel worden geplaatst. De totale score voor de inhoudelijke kwaliteit is 3 en de
waardering van de vindplaatsen op basis van deze criteria is dan ook laag (tabel 9).
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Tabel 9. Scoretabel waardestelling zone 5 (naar KNA, versie 4.1).
Waarden

Criteria

Scores

Beleving

Schoonheid

Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde

Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

1

Conservering

2

Zeldzaamheid

1

Hoog

Inhoudelijke kwaliteit

Midden

Laag

Informatiewaarde

1

Ensemblewaarde

1

Representativiteit

Totale score

 5 behoudenswaardig

 7 behoudenswaardig

N.v.t.

Op vlak 2 is een deel van een natuurlijke geul aangetroffen, waarin een kleine hoeveelheid
Romeins vondstmateriaal is aangetroffen. Deze geul is tevens aangetroffen op de locatie
Weerdkampen, waar is geconstateerd dat de geul hier tijdens de Romeinse bewoning al was dicht
geslibt. Verder onderzoek naar de geul op deze locatie wordt niet nodig geacht.
Zone 6
Binnen deze zone is sprake van twee vlakken. Deze putten bevinden zich geheel binnen de
contouren van de oude opgraving De Woerd, getuige ook de diverse coupes die op het eerste vlak
zijn terug gevonden. Een waardestelling over de aangetroffen nieuwe sporen die op vlak 1 zijn
aangetroffen of direct onder de verstoorde bovengrond op vlak 2, hoeft om deze reden niet
opgesteld te worden, omdat er vanuit kan worden gegaan dat het overgrote deel van de aanwezige
archeologische sporen toen al is onderzocht. Een uitbreiding op het proefsleuvenonderzoek om
eventuele sporen te lokaliseren die toentertijd niet zijn waargenomen wordt gezien de geringe
resultaten (een viertal sporen op twaalf proefsleuven) overbodig geacht.
Eén spoor is echter aangetroffen op een niet eerder onderzocht niveau, vlak 2. Hiervoor dient wel
een waardestelling te worden opgemaakt. Deze waardestelling betreft dan voor de duidelijkheid het
2e archeologische vlak dat is aangelegd, direct op de oude Rijnafzettingen. De aangetroffen
paalkuil weerspiegelt een vorm van landinrichting.
Verspreid over deze zone is slechts één spoor aangetroffen, te weten een paalkuil. Het spoor werd
in het profiel aangetroffen en was vanwege uitloging moeilijk zichtbaar. Er is geen vondstmateriaal
aangetroffen. De gaafheid/conservering van sporen en vondsten wordt laag gewaardeerd. De
waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 2 punten. Dit is een score die laag (< 5
punten) is en die haar het predicaat ‘niet behoudenswaardig’ oplevert (tabel 10).
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble,
wordt (worden) de vindplaats(en) beoordeeld met hetzelfde puntensysteem.
Op zeldzaamheid is de score laag. De paalkuil duidt op een vorm van landinrichting die weinig zegt
over de aanwezigheid van bewoning en er is geen vondstmateriaal op dit archeologisch niveau
aangetroffen.
Ook op informatiewaarde is de score voor de waardering laag. Hoewel de paalkuil kan wijzen op
bewoning, is op basis van aantal en verspreiding geen directe aanleiding om te veronderstellen dat
dit in de directe nabijheid heeft plaats gevonden. Van een ruimtelijk goed bewaard gebleven
vindplaats is in dezen geen sprake en geeft geen aanleiding voor verder onderzoek.
De ensemblewaarde wordt laag gewaardeerd. De bevindingen van het landgebruik kunnen
nauwelijks in een groter geheel worden geplaatst. De totale score voor de inhoudelijke kwaliteit is 3
en de waardering van de vindplaatsen op basis van deze criteria is dan ook laag (tabel 10).
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Tabel 10. Scoretabel waardestelling zone 6 (naar KNA, versie 4.1).
Waarden

Criteria

Scores

Beleving

Schoonheid

Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde

Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

1

Conservering

1

Zeldzaamheid

1

Hoog

Inhoudelijke kwaliteit

Midden

Laag

Informatiewaarde

1

Ensemblewaarde

1

Representativiteit

Totale score

 5 behoudenswaardig

 7 behoudenswaardig

N.v.t.

Zone 7
Verspreid over een deel van deze zone zijn drie greppels aangetroffen. De greppels zijn
aangetroffen in de kleipakketten die het vroegmiddeleeuwse bewoningsniveau hebben afgedekt,
waarmee de sporen op zijn vroegst laatmiddeleeuws zijn. De sporen weerspiegelen een vorm van
landbewerking.
Individuele sporen zijn goed geconserveerd. Vondstmateriaal is niet aangetroffen en onderzoek
naar eventuele botanische resten heeft gezien het ontbreken van een vindplaats niet
plaatsgevonden. De gaafheid/conservering van sporen en vondsten wordt laag gewaardeerd. De
waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 2 punten. Dit is een score die laag (< 5
punten) is en die haar het predicaat ‘niet behoudenswaardig’ oplevert (tabel 11).
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble,
wordt (worden) de vindplaats(en) beoordeeld met hetzelfde puntensysteem. Op zeldzaamheid is de
score laag. De greppels duiden op een vorm van landinrichting die weinig zegt over de
aanwezigheid of datering van bewoning.
Op informatiewaarde is de score voor de waardering laag. Bewoning heeft waarschijnlijk plaats
gevonden in de nabije omgeving, echter is niet te bepalen in welke richting gezocht moet worden.
Op basis van aantal en verspreiding geeft dit ook geen aanleiding om te veronderstellen dat dit in
de directe nabijheid (binnen het plangebied) heeft plaats gevonden. De afwezigheid van
vondstmateriaal kan tevens worden opgevat als bewijs, dat bewoning verder weg heeft gelegen.
Hiermee kan ook weinig gezegd worden over de datering en fasering van de sporen. Van een
ruimtelijk goed bewaard gebleven vindplaats is in dezen geen sprake en geeft geen aanleiding voor
verder onderzoek.
De ensemblewaarde wordt middelmatig gewaardeerd. De bevindingen van het landgebruik kunnen
in een groter geheel worden geplaatst, maar zeggen verder weinig over eventuele bewoning. De
totale score voor de inhoudelijke kwaliteit is 4 en de waardering van de vindplaatsen op basis van
deze criteria is dan ook laag (tabel 11).
Tabel 11. Scoretabel waardestelling zone 7 (naar KNA, versie 4.1).
Waarden

Criteria

Scores

Beleving

Schoonheid

Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde

Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

1

Conservering

1

Zeldzaamheid

1

Hoog

Inhoudelijke kwaliteit

Midden

Laag

Informatiewaarde

1

Ensemblewaarde

2

Representativiteit

N.v.t.

Totale score

 5 behoudenswaardig

 7 behoudenswaardig
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Zone 8
Verspreid over het plangebied zijn diverse sloten, puinsporen en greppels aangetroffen, verdeeld
over twee vlakken (en tijdsvakken). De sloten en puinsporen zijn op vlak 1 aangetroffen, die op zijn
vroegst tot in de Romeinse tijd terug te voeren is. De puinsporen en sloten zijn echter
(vermoedelijk) veel jonger dan dat, behorende tot de Nieuwe tijd. Voor de puinsporen is dit evident;
baksteen, dakpannen, plavuizen, pijpaardewerk en aardewerk plaatsen de sporen in de 18e en 19e
eeuw. De sloten kunnen niet gedateerd worden, maar op basis van de staat van de vullingen zijn
ze waarschijnlijk ook in de laatste eeuwen gegraven.
Op vlak 2, het prehistorische (Bronstijd/IJzertijd) niveau, zijn een zestal greppels aangetroffen.
De waardering zal voor beide periodes apart worden opgesteld.
Vlak 1
De aangetroffen sloten en puinsporen zijn verspreid over het plangebied aangetroffen, waarbij de
puinsporen voornamelijk in de zuidwestelijke hoek zijn geconcentreerd. De sporen weerspiegelen een
vorm van landbewerking.
Individuele sporen zijn goed bewaard gebleven en duidelijk te herkennen, in zowel het vlak als het
profiel. Vondsten zijn goed geconserveerd en aangetroffen in de verschillende sporen, waarmee de
relatie tot elkaar helder is. Het vondstmateriaal is echter alleen in de puinsporen aangetroffen,
waardoor de sloten niet nader te dateren zijn. De gaafheid/conservering van sporen en vondsten
wordt middelhoog gewaardeerd. De waardering van beide fysieke kwaliteitscriteria is in totaal 4
punten. Dit is een score die laag (< 5 punten) is en die haar het predicaat ‘niet behoudenswaardig’
oplevert (tabel12).
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble,
wordt (worden) de vindplaats(en) beoordeeld met hetzelfde puntensysteem.
Op zeldzaamheid is de score laag. De sloten duiden op een vorm van landinrichting die weinig zegt
over de aanwezigheid of datering van bewoning. In de proefsleuven is wel vondstmateriaal
aangetroffen in de puinsporen, waarmee er wel iets gezegd kan worden over de datering ervan, maar
de functie ervan is onduidelijk. Gezien het bouwafval betreft kan worden gesteld dat bewoning vlakbij
heeft plaats gevonden, maar het betreffen duidelijk geen uitbraaksporen (waarmee eventueel
bewoning ter plaatse kan worden aangetoond), zodat de locatie van die bewoning onduidelijk blijft.
Ook op informatiewaarde is de score voor de waardering laag. Hoewel de sporen een beeld geven
van het landgebruik, vertellen ze nauwelijks iets over de (nabijheid van) bewoning. Op basis van het
aantal en de verspreiding is geen aanleiding om te veronderstellen dat dit in de directe nabijheid
(binnen het plangebied) heeft plaats gevonden. De vrijwel complete afwezigheid van vondstmateriaal
(in de sloten) kan tevens worden opgevat als bewijs, dat bewoning verder weg heeft gelegen. Van
een ruimtelijk goed bewaard gebleven vindplaats is voor beide perioden geen sprake en geeft geen
aanleiding voor verder onderzoek. Vondstmateriaal is nauwelijks aangetroffen en onderzoek naar
eventuele botanische resten is gezien het ontbreken van een vindplaats niet aanbevolen.
De ensemblewaarde wordt middelmatig gewaardeerd. De bevindingen van het landgebruik kunnen in
een groter geheel worden geplaatst, maar zeggen verder weinig over eventuele bewoning. De totale
score voor de inhoudelijke kwaliteit is 4 en de waardering van de vindplaatsen op basis van deze
criteria is dan ook laag (tabel12).
Tabel 12. Scoretabel waardestelling zone 8 vlak 1 (naar KNA, versie 4.1).
Waarden

Criteria

Scores

Beleving

Schoonheid

Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde

Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

2

Conservering

2

Zeldzaamheid

1

Hoog

Inhoudelijke kwaliteit

Midden

Laag

Informatiewaarde

1

Ensemblewaarde

2

Representativiteit

N.v.t.

Totale score

 5 behoudenswaardig

 7 behoudenswaardig
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Vlak 2
Op vlak 2 zijn een zestal greppels aangetroffen, die op basis van de stratigrafie dateren in de
prehistorie (Bronstijd, IJzertijd). Ze liggen verspreid over het plangebied, met een grotere concentratie
in de zuidwestelijke hoek. De greppels vertegenwoordigen een vorm van landinrichting.
De gaafheid van de vindplaats wordt laag gewaardeerd. De greppels werden in andere sleuven niet
aangetroffen, terwijl ze op basis van de oriëntatie ervan wel werden verwacht. Het zijn kleinschalige
fenomenen of slechts een restant van wat een veel groter fenomeen geweest zou kunnen zijn.
Greppelsystemen kunnen juist ruimtelijk erg omvangrijk zijn. Bovendien was de ruimte om meer
oppervlakte te onderzoeken in de zuidelijke hoek vanwege omliggende recente verstoringen (sloten,
kabels en leidingen) beperkt. Toekomstig onderzoek is passender op het perceel ten zuidoosten van
de meest zuidelijke cluster greppels (sporen 10-12 en 26), waar deze op basis van de oriëntatie ook
zouden moeten liggen.
Individuele sporen waren matig geconserveerd. Vanwege uitloging waren de greppels slecht
zichtbaar in het vlak en zelfs in het profiel maar moeilijk te herkennen. Onderzoek naar eventuele
botanische resten is beperkt geadviseerd, alleen om de conserveringstoestand van de greppels
verder te onderbouwen en de greppels te dateren. Hiermee kan vervolgens in de waarderingstabel de
conservering eventueel omhoog gebracht worden. Die conservering was echter te slecht voor een
goede analyse. De conservering van het weinige overige vondstmateriaal dat is aangetroffen was
verder matig. Het betrof verspoeld en verweerd aardewerk. De waardering van beide fysieke
kwaliteitscriteria is vooralsnog totaal 3 punten. Dit is een score die laag (< 5 punten) is en die haar het
predicaat ‘niet behoudenswaardig’ oplevert (tabel 12).
Ook op inhoudelijke kwaliteit, uitgedrukt in waarden voor zeldzaamheid, informatie en ensemble,
wordt (worden) de vindplaats(en) beoordeeld met hetzelfde puntensysteem.
Op zeldzaamheid is de score middelhoog. Er is in de omgeving slechts één andere vindplaats bekend
uit deze periode, namelijk het prehistorisch complex op het naast gelegen Vliegkamp Valkenburg. Dit
complex is dan wel veel completer, met onder andere greppels, paalkuilen en eergetouw sporen. Op
basis van de aard en verspreiding van de greppels is er echter geen aanleiding om te veronderstellen
dat er bewoning dichterbij (binnen het voorliggende plangebied) heeft plaats gevonden. De vrijwel
complete afwezigheid van vondstmateriaal kan tevens worden opgevat als bewijs, dat deze bewoning
verder weg heeft gelegen. Er moet worden geconcludeerd dat het plangebied heeft behoord tot het
prehistorisch complex op Vliegkamp Valkenburg en dat het in de periferie ervan heeft gelegen.
Op informatiewaarde is de score voor de waardering middelhoog. De sporen geven een beeld van het
landgebruik, behorende bij het prehistorisch complex op Vliegkamp Valkenburg. Binnen het
plangebied zelf heeft naar alle waarschijnlijkheid geen bewoning plaats gevonden. De oriëntatie en
(diepte)ligging van de greppels is bekend. Met het waarderend onderzoek is alle informatie
gedocumenteerd die uit deze greppels is te halen ( maximale lengte, diepte, oriëntatie).
De ensemblewaarde wordt ook middelmatig gewaardeerd. De greppels duiden op een vorm van
landinrichting die weinig zegt over de aanwezigheid of datering van bewoning binnen het plangebied.
De bevindingen van het landgebruik kunnen in het grotere geheel van het prehistorisch complex op
Vliegkamp Valkenburg worden geplaatst, maar zeggen verder weinig over deze bewoning, anders
dan dat dit gebied tot het actief landgebruik heeft behoord. De totale score voor de inhoudelijke
kwaliteit is 6 en de waardering van de vindplaatsen op basis van deze criteria is dan ook middelhoog.
Dit is een score die haar het predicaat ‘niet behoudenswaardig’ oplevert (tabel 13).
Tabel 13. Scoretabel waardestelling zone 8 vlak 2 (naar KNA, versie 4.1).
Waarden

Criteria

Scores

Beleving

Schoonheid

Wordt niet gescoord

Herinneringswaarde

Wordt niet gescoord

Fysieke kwaliteit

Gaafheid

1

Conservering

2

Zeldzaamheid

2

Hoog

Inhoudelijke kwaliteit

Midden

Laag

Informatiewaarde

2

Ensemblewaarde

2

Representativiteit

N.v.t.

Totale score

 5 behoudenswaardig

 7 behoudenswaardig

85

10.2 Selectieadvies
Inzake het selectieadvies zal worden geadviseerd om verder onderzoek te doen, ofwel de zone vrij te
geven voor ontwikkeling. Om het overzicht te bewaren zullen de zones hieronder niet in volgorde
worden besproken, maar zijn ingedeeld onder het geldende advies.
Vrijgave
Zone 1, 5 en 7
Zones 1, 5 en 7 worden zowel op fysieke als op inhoudelijke kwaliteit laag gewaardeerd. Op basis
van deze lage waardering luidt het selectieadvies van ADC ArcheoProjecten voor deze zones om
deze vrij te geven voor ontwikkeling.
Zone 2
Zone 2 betreft (een deel van) een geulensysteem, zoals eerder onderzoek al heeft uitgewezen. In
deze zone zijn sporen gevonden, in de vorm van greppels en palenrijen die (deels) in relatie tot
diverse restgeulen liggen. De locatie ligt direct bij de oude opgraving Marktveld, waar een
Romeinse vindplaats is aangetroffen (onder andere grafveld, nederzetting, fort). De geul is tijdens
dat onderzoek al in verregaande mate onderzocht. Hieruit bleek dat de geul langzaam vanuit het
noorden dicht is gaan slibben. In de geul werden diverse houten kadeversterkingen aangetroffen,
bestaande uit houten palen. De aangetroffen sporen passen in het beeld dat bekend is, namelijk
een actieve geul, waarin houten palenrijen werden geplaatst, dat bevaren werd en waarin werd
gevist. Verder onderzoek zal dan ook weinig aan kennisvermeerdering bijdragen. ADC
ArcheoProjecten adviseert vrijgave voor deze zone.
Zone 4
Inzake de geringe resultaten van zone 4 rondom put 65, waar drie staken zijn aangetroffen en het
feit dat deze put geheel is gelegen binnen de contouren van de oude opgraving Marktveld,
adviseert ADC ArcheoProjecten om deze vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
Inzake de overige resultaten van zone 4, waar verder geen sporen zijn aangetroffen, adviseert
ADC ArcheoProjecten om deze vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
Zone 6
Inzake de geringe resultaten van zone 6 en het feit dat deze zone geheel is gelegen binnen de
contouren van de oude opgraving De Woerd, adviseert ADC ArcheoProjecten om deze vrij te
geven voor verdere ontwikkeling.
Zone 8
Alhoewel hier (middeleeuwse of nieuwetijds) sporen zijn aangetroffen op vlak 1, die wijzen op een
vorm van landinrichting, zijn deze te weinig specifiek om een bewoningslocatie te duiden. Het
advies is om dit niveau vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
Op vlak 2 zijn een aantal prehistorische greppels aangetroffen, die een duidelijke samenhang
hebben met een complex dat op het Vliegkamp is aangetroffen. Deze greppels bevinden zich
echter in de periferie van dit complex en verder onderzoek zal weinig kenniswinst opleveren. Het
advies is om dit niveau vrij te geven voor verdere ontwikkeling.
Verder onderzoek
Zone 3
Zone 3 betreft (een deel van) een nederzetting, zoals het voorliggend onderzoek heeft uitgewezen.
Na aanvullend proefsleuvenonderzoek heeft ADC ArcheoProjecten geadviseerd om deze gehele
locatie op te graven. Dat advies is door het bevoegd gezag opgevolgd. De evaluatie en rapportage
van de opgraving zullen los van voorliggend onderzoek worden behandeld.
ADC ArcheoProjecten wijst de provincie Zuid-Holland er op dat de bevoegde overheid beslist of dit
advies al dan niet wordt opgevolgd; indien deze een andere mening is toegedaan, dient u rekening
te houden met vervolgonderzoek.
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Lijst van afbeeldingen
Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied.
Afb. 2. Overzicht van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek met de oude opgravingen.
Afb. 3. De aangelegde proefsleuven in het geel. Rood omkaderd de toevoeging aan de Achterweg
23, blauw omkaderd de toevoeging aan de Kooltuinweg 31.
Afb. 4. De basisuitrusting van de archeoloog verzameld. Schep, sjalon, GPS, metaaldetector, fotoen tekenmateriaal.
Afb. 5. Ligging van het plangebied op de paleogeografische reconstructie van het Oude Rijn
estuarium (bron: De Haas et al. 2018).
Afb. 6. Puttenplan geprojecteerd op a. begraven Bronstijdlandschap (Tol & Jansen, 2012), b.
Romeins deklandschap (Jansen & Tol, 2012) en c. geomorfologische kaart van Van Dinter
(2013).
Afb. 7. Bodemopbouw representatief voor Zone 1 (het noordelijke deel van het plangebied, ‘in
werkput 42 met daarin de geslagen pollenbakken (vnr. 33). In rood: locatie van de genomen
pollen- en diatomeeënmonsters.
Afb. 8. Aanzet van grote ‘Marktveld restgeul ‘ in werkput 55 met paal. Ter hoogte van jalon zijn
onderin het profiel nog de oude ‘vegetatiehorizonten’ zichtbaar die zijn gevormd in de oudere
komafzettingen.
Afb. 9. Marktveld restgeul in noordoostelijke wand van werkput 56. a. Overzicht met pollenbakken,
b. Detail van noordzijde van werkput met diepe verstoring (voormalige werkput 7 van oude
opgraving Marktveld): ondiep gedeelte van restgeul, want de oude ‘vegetatiehorizonten’ die
zijn gevormd in de oudere komafzettingen zijn nog zichtbaar onder lichtgrijze, zandige,
restgeulafzettingen.
Afb. 10. Zone 2 met puttenkaarten, lig-ging van restgeulen en sporen en structuren van Marktveldopgraving.
Afb. 11. Oeverwal in werkput 71.
Afb. 12. ‘Bronstijd’ restgeul in werkput 72 met venige opvulling en pollenbak (vnr. 90).
Afb. 13. Horizontaal gelaagde, middeleeuwse oever- op beddingafzettingen in werkput 78.
Afb. 14. Puttenkaart van het zuidelijke deel van zone 5 en zone 6 geprojecteerd op oude
opgravingen van De Woerd (1972 en 1988) met Romeinse rivieroever, Romeinse weg en
middeleeuwse restgeul.
Afb. 15. Vroegmiddeleeuwse restgeul in put 87 in Zone 6, met houten paal in humeuze
restgeulopvulling. Daarnaast horizontaal gelaagde oever- op bedingafzettingen.
Afb. 16. Locatie van diatomeeënmonster in profiel in werkput 95.
Afb. 17. Geologische kaart van Zone 8.
Afb. 18. Verstoringsdiepte onderzoek Marktveld.
Afb. 19. Verstoringsdiepte onderzoek De Woerd.
Afb. 20. De verschillende zones.
Afb. 21. De Romeinse sporen uit zone 1.
Afb. 22. De banen/kuilen ten behoeve van kleiwinning in put 6 en put 9.
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Afb. 23. De banen van put 8 in het profiel en een zwaar verstoord bodemprofiel in put 11.
Afb. 24. Romeinse greppel in put 32.
Afb. 25. Greppel in put 45.
Afb. 26. Diverse geulen/fasen in zone 2, put 56. Rechts bovenin de greppel die ook in put 55 is
aangetroffen.
Afb. 27. Zone 2 put 57, twee greppels in vlak 1.
Afb. 28. Zone 2 put 55, de insteek van de geul en een paal in het profiel.
Afb. 29. Eén van de twee palenrijen in zone 2, put 54.
Afb. 30. Ligging van de palenrijen ten opzichte van oud onderzoek Marktveld. Ook aangegeven zijn
de greppels in put 56 en 57.
Afb. 31. Zone 3 (putten 60-62), de Romeinse vindplaats.
Afb. 32. Aangelegde extra proefsleuven in het zuidelijk deel van zone 3.
Afb. 33. Zone 4 put 72, de geul in het profiel.
Afb. 34. Zone 4 put 65, een houten paal in het profiel.
Afb. 35. Een deel van vlak 1 in zone 5, put 71.
Afb. 36. Zone 5, put 71.
Afb. 37. Zone 6 put 86, oude coupes uit de opgraving De Woerd.
Afb. 38. Details van de putten met sporen.
Afb. 39. Zone 6 put 82, een paalkuil in de wand.
Afb. 40. Zone 6 put 87, de geul met houten paal in het profiel.
Afb. 41. Zone 6 put 87, detail van het profiel met pollenbak.
Afb. 42.De restgeul in proefsleuf 87, geprojecteerd op de ASK van De Woerd.
Afb. 43. Zone 7. In het grijs de recente verstoringen, in het groen de sporen (greppels).
Afb. 44. Enkele puinsporen in het profiel. Put 190 boven, put 191 onder.
Afb. 45. Zone 8, vlak 1. In het groen grondsporen, in het lichtrood de puinsporen. Blauw gekleurd
de aangetroffen restgeulen. Lichtblauw gearceerd gasleiding en waterleiding, rode sterren zijn
de op explosieven verdachte locaties.
Afb. 46. Spoor 2 links, spoor 3 rechts.
Afb. 47. Spoor 31 links, spoor 35 rechts.
Afb. 48. Zone 8, vlak 2. In het groen grondsporen, in het geel de BT/IJZ greppels. Blauw gekleurd
de diverse restgeulen. Ter hoogte van de gele sterren is in de put prehistorisch aardewerk
aangetroffen.
Afb. 49. Spoor 10 links, spoor 11 midden, spoor 12 rechts.
Afb. 50. Spoor 26 Links, Spoor 27 midden, spoor 33 rechts.
Afb. 51. De geul in put 202, waarin enkele fragmenten verspoeld prehistorisch aardewerk zijn
aangetroffen.
Afb. 52. Een bewerkt middenhands- of voetsbeen van een paard uit de geul. Vnr. 110.
Afb. 53. Pollendiagram van de monsters van de ‘lagunaire of estuariene’ afzettingen en de
vegetatiehorizonten.
Afb. 54. In de regio stond strandbiet, waarvan de bladeren geschikt zijn voor consumptie.
Afb. 55. Gedurende de Late Bronstijd bevonden zich uitgestrekte graslanden in het komgebied.
Afbeelding:J.A.A. Bos.
Afb. 56. Pollendiagram van het monster uit restgeul S1000 (het vervolg van de Marktveld restgeul,
vnr. 98).
Afb. 58. Alle zones.

Lijst van tabellen
Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Tabel 2. Vondstaantallen van het totale IVO-P (links) en zone 3 (rechts).
Tabel 3. Overzicht van de onderzochte botanische monsters van het proefsleuvenonderzoek in het
plangebied Valkenburg Rijnlandroute Tjalmastrook en de bijbehorende contexten. MZ =
macrorestenmonster, MP = pollenmonster, A = analyse; W = waardering. Voor de monsters uit
pollenbakken is achter het vnr. de diepte in t.o.v. van de top van de pollenbak vermeld in cm.
Verschillende monsters zijn tevens gebruikt voor een AMS 14C-datering. De resultaten hiervan
zijn in de laatste kolom vermeld.

90

Tabel 4. Resultaten waardering pollenmonsters Valkenburg Rijnlandroute Tjalmastrook, IVO-P.
Conservering en concentratie: S= slecht, R= redelijk, G= goed. Houtskool: x= aanwezig,
xx=duidelijk aanwezig, xxx= talrijk, xxxx= dominant.
Tabel 5. Resultaten waardering monsters botanische macroresten. - = niet aangetroffen, +- =
aanwezig, + = duidelijk aanwezig, ++ = talrijk.
Tabel 6. Monsters van Valkenburg Rijnlandroute Tjalmastrook die gedateerd zijn met behulp van
een AMS 14C-datering. Resultaten zijn gekalibreerd met behulp van Oxcal. Frgm = fragment,
car = caryopsis, bd = bloemdek, v = vrucht, z = zaad, (o) = onverkoold, (v) = verkoold.
Tabel 7. Scoretabel waardestelling zone 1 (naar KNA, versie 4.1).
Tabel 8. Scoretabel waardestelling zone 3 (naar KNA, versie 4.1).
Tabel 9. Scoretabel waardestelling zone 5 (naar KNA, versie 4.1).
Tabel 10. Scoretabel waardestelling zone 6 (naar KNA, versie 4.1).
Tabel 11. Scoretabel waardestelling zone 7 (naar KNA, versie 4.1).
Tabel 12. Scoretabel waardestelling zone 8 vlak 1 (naar KNA, versie 4.1).
Tabel 13. Scoretabel waardestelling zone 8 vlak 2 (naar KNA, versie 4.1).
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Verklarende woordenlijst
Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of
fosfaatvlekken tot muurresten.
AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische
terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer
hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE.
Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische
vindplaats.
Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie
over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten.
14

C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering.

CMA Centraal Monumenten Archief.
Conservering De mate waarin anorganische (aardewerk, vuursteen, metaal, glas etc.) en
organische archeologische resten (bot, zaden, hout etc.) bewaard zijn gebleven.
Ensemblewaarde De meerwaarde die aan een vindplaats wordt toegekend op grond van de mate
waarin sprake is van een landschappelijke en/of archeologische context.
Ex situ Niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of
artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het
bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en
registreren).
Gaafheid De mate van (fysieke) verstoring van de bodem en/of de (eventueel aanwezige)
archeologische waarden, zowel in verticale zin (diepte) als in horizontale zin (omvang).
Herinneringswaarde De herinnering die een archeologisch monument oproept over het Verleden.
IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op
landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische
verschijnselen in de bodem.
IVO Inventariserend VeldOnderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of
verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing
van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in
het veld.
Informatiewaarde De betekenis van een monument als bron van kennis over het verleden. De
informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) het monument een
bijdrage kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden.
In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd,
weggegooid of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem.
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
NAP Normaal Amsterdams Peil (=officieel peilmerk).
PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken
waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het
ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het
Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen
worden.
PVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd
document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats
geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk.
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RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Representativiteit De mate waarin een bepaald type vindplaats typerend is voor een periode dan
wel een gebied.
RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten.
Schoonheid De esthetisch-landschappelijke waarde van een archeologisch monument, die vooral
in zichtbaarheid tot uiting komt.
Selectieadvies Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een
vindplaats. Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria.
Zeldzaamheid De mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) voor een
periode of in een gebied.
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Afkortingen in de database
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Gemeente Katwijk
Afdeling Ruimte en Veiligheid
T.a.v. dhr. R. van Dam
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Waalhaven Oostzijde 85
3087 BM Rotterdam
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3006 AE Rotterdam
The Netherlands
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Datum:

Onderwerp: Aanvraag omgevingsvergunning tot het afwijken van het

29 september 2021

bestemmingsplan het aanleggen van verharding c.q. ophogen van gronden
i.v.m. omlegging Kooltuinweg.

Uw referentie
Onze referentie

Geacht college,

Page

Middels deze brief verzoek ik u, namens Boskalis Nederland B.V., om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan
Landelijk Gebied 1994 ten behoeve van de verlegging van de Kooltuinweg in
verband met de aanleg van viaduct Valkenburg I.

1|4
Bijlage(n)
1

Aanleiding
In verband met de aanleg van viaduct Valkenburg I is voorbelasting
aangebracht. Ter plaatse was de Kooltuinweg gelegen. Deze weg daarom
omgelegd zoals op onderstaande foto is weergegeven.

ABN AMRO Bank N.V.
IBAN: NL22ABNA0574079823
BIC: ABNANL2A
Chamber of Commerce
24143025
VAT no.
NL0012.38.814.B.01

Aanvankelijk was het de bedoeling dat alleen bouwverkeer hiervan gebruik zou
maken. Echter, uiteindelijk is ervoor gekozen om ook regulier verkeer er

overheen te laten gaan. Als gevolg daarvan is de weg al aangelegd zonder hiervoor een vergunning aan
te vragen. Intussen heeft de Provincie Zuid-Holland ons verzocht ook de voorbereidende werkzaamheden
te verrichten voor een nog te realiseren Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding tussen Katwijk en
Leiden (verder HOV-verbinding). Deze HOV-verbinding heeft tot gevolg dat de verlegging van de
Kooltuinweg op deze locatie een permanent karakter heeft gekregen. Met deze vergunningaanvraag wordt
de strijdigheid met wet- en regelgeving hersteld.
Gebleken is dat delen van de omgelegde weg niet binnen het Provinciaal inpassingsplan zijn gelegen,
maar binnen het bestemmingsplan Landelijk gebied 1994. Het betreft de zwart gearceerde delen van de
weg in onderstaande foto.

Bestemming
De betreffende gebieden zijn gelegen binnen bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994. De gronden
hebben daar de bestemming ‘Agrarisch productiegebied’. Volgens artikel 6 lid 1 bestemd voor agrarische
bedrijfsvoering.
Tevens is ter plaatse een middelhoge tot hoge archeologische verwachting aanwezig op grond van het
bestemmingsplan Archeologie gemeente Katwijk.
Regelgeving
Niet ingrijpende herinrichting van openbaar gebied
Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het
verboden om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een
bestemmingsplan. Een vergunning kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 sub 1 onder b worden verleend in
de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen.
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In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is op grond van artikel 2.3 lid 2 in bijlage II een aantal gevallen
genoemd waarvoor vergunning kan worden verleend. In bijlage II, artikel 4 lid 8 is bepaald dat een
vergunning kan worden verleend voor een niet ingrijpende herinrichting van openbaar gebied.
De gedeeltelijke verlegging van de Kooltuinweg heeft geen effect op de doorstroming van de weg, noch
op het verkeersregime. De Kooltuinweg maakt een korte slingerbeweging. De breedte van de weg
verandert niet. de verkeersregels veranderen evenmin. Het enige dat verandert is de loop van een deel
van de weg. Het gaat om een afstand van ca. 250 meter op een weg van enkele kilometers. Wij zijn dan
ook van mening dat hier sprake is van een niet ingrijpende herinrichting van openbaar gebied als bedoeld
in artikel 4 lid 8 van bijlage II van het Bor
Archeologie
Op grond van artikel 2.1 lid 2 onder b is het verboden zonder vergunning een werk uit te voeren in gevallen
waarbij dat op grond van een bestemmingsplan vergunningplichtig is.
Het bestemmingsplan Archeologie bepaalt in artikel 3.3 lid 4 dat een vergunning nodig is in geval van
ophogen met meer dan 0,5 meter of het aanleggen van oppervlakteverharding.
Gevolgen voor de ruimtelijke ordening en archeologie
Ruimtelijke Ordening
Het verleggen van de Kooltuinweg ter plaatse heeft geen effect op geluid, milieuzonering, bodemkwaliteit,
gezondheid en externe veiligheid. Het plan behelst immers enkel een verlegging van de weg met ca. 50
meter over een afstand van ca. 250 meter. Ter plaatse zijn geen woningen gelegen, noch andere
gevoelige bestemmingen.
De waterhuishouding wordt door dit plan niet beïnvloed. Daar waar de watergang wordt gekruist is dit
afgehecht met het Hoogheemraadschap Rijnland.
Het plan heeft geen negatief effect op het verkeer. Er verandert niets aan omvang van de weg, noch aan
de verkeersmaatregelen ter plaatse. De verlegging heeft verder geen merkbare verlenging van reisduur.
Het plan heeft geen (negatief) effect op wegverkeerslawaai. Als gevolg van de uitvoering van dit plan is
immers geen sprake van een toename van verkeer ter plaatse.
Ten slotte heeft dit plan geen (negatief) effect op ecologie. De weg is aangelegd buiten de perioden die
van belang zijn voor eventuele beschermde soorten.
Het plan heeft dus geen (negatieve) en zelfs positieve gevolgen voor de ruimtelijke ordening.
Archeologie
Aangezien de weg al is aangelegd is het niet meer zinvol om apart archeologisch onderzoek te doen naar
deze locatie. Voor het project ‘aanpassing Ir. G. Tjalmaweg’ is wel een protocol toevalsvondsten
vastgesteld. Het Deelkwaliteitsplan Archeologie, waaraan dit protocol als bijlage 1 is toegevoegd, is
bijgevoegd bij deze aanvraag.
Zouden er dus verdachte vondsten zijn aangetroffen, dan was dit protocol gevolgd, zoals dat ook elders
op het tracé is toegepast. Er zijn echter geen toevalsvondsten gedaan.
Procedure
Omdat het in deze om een situatie gaat die een relatie heeft met de HOV-verbinding kan deze vergunning
worden voorbereid met de reguliere procedure.
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Tot slot
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie een vergunning graag tegemoet. Hebt
u vragen? Neem dan gerust contact met mij op op telefoonnummer 06-25233774 of per email op
marieke.schuurman@boskalis.com. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Met vriendelijke groet,

Marieke Schuurman
Vergunningenmanager
Boskalis Nederland B.V.
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WIJZIGINGENMATRIX
Bevinding
Bevinding 2 DT-014:
Begeleiding is wel genoemd in het
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Besluit
Een meer uitgebreide onderbouwing is opgetekend is voorliggend document.

Verwerkt in
Paragraaf 3.1

Bevinding 3 DT-014:
Bewustwording wie bevoegd gezag
is, binnen en buiten de PIP. Dit geldt
ook voor het PvE voor de bypass, wat
tot onduidelijkheden en vertraging kan
leiden.

Een meer uitgebreide onderbouwing is opgetekend is voorliggend document.

Paragraaf 3.1

Bevinding 5 DT-014:
Specifieke projectonderbouwing hoe
invulling te geven aan KNA ontbreekt
of is te summier vastgelegd.

Een meer uitgebreide onderbouwing is opgetekend is voorliggend document.

Paragraaf 3.2

Bevinding 6 DT-014: een specifieke
projectonderbouwing m.b.t. intreding
Protocol Toevalsvondsten is te summier beschouwd.

Een meer uitgebreide onderbouwing is opgetekend is voorliggend document.

Inleiding hoofdstuk
3 + paragraaf 3.2

Bevinding 7 DT-014:
De risicobeheersing is onvoldoende
behandeld, alsmede het proces m.b.t.
toevalsvondsten in relatie met behoudenswaardige vindplaats.

Dit betreft een uitgebreidere toelichting op het
in § 3.1 beschreven proefsleuvenonderzoek,
volgens de in § 3.2 beschreven uitgangspunten.

Paragraaf 3.1

Bevinding 9 DT-014a:
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1 INLEIDING
1.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT
Het plan Deelkwaliteitsplan Archeologie geeft inzicht in het proces van hoe wordt omgegaan met het aantreffen van archeologische resten.

1.2 INHOUD EN REIKWIJDTE
Voorliggend deelkwaliteitsplan is een nadere uitwerking van hetgeen in PKP N206 Ir. G. Tjalmaweg in
paragraaf 6.6 is opgenomen. In dit deelkwaliteitsplan wordt beschreven op welke wijze Boskalis omgaat
met het aantreffen van archeologische vondsten op het werk RijnlandRoute N206 Ir. G. Tjalmaweg.
Bij het opstellen van het document is zoveel mogelijk uitgegaan van een standaard werkwijze voor
alle gedefinieerde werkzaamheden. In de praktijk kan het voorkomen dat er op een later moment vanuit
het contract of vanuit de Omgeving en/of Stakeholders (extra) specifieke eisen worden gesteld aan het
project. Het is zaak om zulke significante wijzigingen en/of van toepassing zijnde specifieke eisen te verwerken in een revisie van dit plan. Daarmee blijft het voorliggende plan actueel, zie tevens eis PCE00441.
Opgemerkt wordt dat een verificatiematrix of verificatierapport van dit plan geen onderdeel uitmaakt van
voorliggend document. Op project N206 Ir. G. Tjalmaweg is gekozen om het verificatierapport van het
plan (opgesteld in Relatics) als separaat document bij te sluiten.
Het DKP Archeologie dient ter toetsing aan Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland worden
voorgelegd.

1.3 REFERENTIEDOCUMENTEN
Onderstaande referenties en documenten zijn voor dit document van toepassing:
Documentnummer
N206-VGM-10002

Document
V&G-plan Realisatie

Toelichting
Ten tijde van indienen v2.0 van dit document is
V&G-plan Realisatie nog niet definitief
Ten tijde van indienen v2.0 van dit document is
DKP Uitvoering nog niet definitief.

N206-DKP-10003

DKP Uitvoering

N206-PKP-10001

PKP N206 Ir. G.
Tjalmaweg

Algemene informatie en - processen inzake het
project zijn hierin opgetekend (paragraaf 6.6
archeologie)

Plan Hinderbeperking –
N206 Ir. G. Tjalmaweg

Faseringstekeningen

Als onderdeel van het aangeboden Plan Hinderbeperking zijn faseringstekeningen opgenomen

N206-PVE-10001

Programma van Eisen
archeologie

Het Programma van Eisen archeologie ligt ten
grondslag aan dit DKP archeologie.

1.4 VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Voorliggend DKP archeologie heeft betrekking op proces waardoor veiligheid en gezondheid buiten beschouwing gelaten wordt. In het V&G-plan Realisatie, alsmede DKP uitvoering, wordt V&G in algemeenheid uitgebreid beschreven.
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2 PROJECTOMSCHRIJVING - ORGANISATIE
2.1 ALGEMEEN
RijnlandRoute
Het project N206 Ir. G. Tjalmaweg behoort samen met projecten boortunneltracé N434
en N206 Europaweg tot de nieuwe verbinding RijnlandRoute, die de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met het Rijk en regio Holland Rijnland realiseert. De RijnlandRoute moet zorgen voor een betere
bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio én moet tevens de doorstroming en verkeerveiligheid van de
huidige oost-west verbinding (A4-N206-N44) verhogen.

De N206 behoort tot één van de drukste wegen in de regio en heeft onvoldoende capaciteit om het groeiend aantal verkeersbewegingen te verwerken door (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen
(o.a. nieuwbouwwijk Project Locatie Valkenburg, Bio Science Park en Greenport Duin- en Bollenstreek). Het project ligt in de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, vanaf de kruising N441/N206 tot en met
de Torenvlietbrug over de Oude Rijn.
N206 Ir. G. Tjalmaweg
Binnen het project wordt de N206 gerealiseerd in een verdiepte ligging waarbij de indeling ook wordt verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Daarbij worden ook 2 ongelijkvloerse kruisingen met aansluitingen op
de N206 (KW1 en KW5, respectievelijk Valkenburg I en Valkenburg II) gerealiseerd.
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Op de oostelijke grens van het project wordt (parallel) een nieuwe Torenvlietbrug aangelegd. Deze brug
is geschikt voor 3 rijstroken, terwijl de huidige Torenvlietbrug wordt omgebouwd tot een vaste brug en
een grote onderhoudsbeurt krijgt. Daarnaast wordt een fietsonderdoorgang (KW8) aangelegd en een
aantal overkluizingen, duikers en fiets- voetgangersbruggen gerealiseerd. Bovendien wordt tevens een
groenzone en snelfietspad aan de Valkenburgzijde gecreëerd. Aan de oude vliegveldzijde wordt de Kooltuinweg aangepast.

2.2 PROJECTPLANNING EN FASERING
De mijlpalen en hoofdfasering van het project zijn als volgt:
Mijlpalen
Start Boskalis op project N206

10 mei 2019

Ontwerp, vergunningen en werkvoorbereiding

mei 2019 tot en met augustus 2020

Start voorbereiding uitvoering buiten

januari 2020

(verleggen K&L, aanleg tijdelijke voorzieningen)
Start bouw verbrede en verdiepte N206

september 2020

Openstelling verbrede en verdiepte N206

december 2021

Oplevering gehele Werk

mei 2022

De bouwwerkzaamheden zijn opgedeeld in vijf faseringen. Daarnaast zijn aparte faseringen opgesteld
voor de Rotonde en de Torenvlietbrug. Zie de faseringstekeningen (opgenomen in Plan Hinderbeperking)
voor een visuele onderbouwing (paragraaf 1.3).
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3 AANTREFFEN VAN ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
BKN-244 Omgevingsvondsten
Definitie
Een omgevingsvondst is een voorwerp, organisme of stof welke onverwachts tijdens de uitvoeringswerkzaamheden wordt aangetroffen en die voor mens en/of
milieu van waarde is of schade kan toebrengen.
Doel
Door op een beheerste en verantwoorde wijze om te gaan met omgevingsvondsten (archeologie, flora en fauna, niet gesprongen explosief of (bodem)verontreiniging de kans op verlies of schade van de vondst en/of omgeving
tot een minimum te beperken.
Activiteiten WOW
3.3.2 Beheersen van verandering
Product(en)

-

Verantwoordelijke

DKP Archeologie
Programma van Eisen Archeologie

Omgevingsmanager Anita Baric-Heijmann, bij afwezigheid Omgevingsmanager
Giel Kop

Dit hoofdstuk beschrijven hoe wij omgaan met de archeologische vondsten, hoe wij dit borgen in onze
organisatie, om zullen gaan en welke activiteiten wij hiervoor zullen verrichten.

3.1 UITGANGSPUNT
Er vinden diverse werkzaamheden in de bodem plaats. Mogelijk komen we daarbij in aanraking met archeologische resten. Archeologische resten dienen bij voorkeur in de grond bewaard te blijven.
Al in de tenderfase en daarvoor hebben er diverse bureau- en veldonderzoeken plaats gevonden. Het
werkgebied N206 Tjalmaweg heeft een rijk verleden. Alle beschikbare kennis is in kaart gebracht.
De werkgebieden binnen de PIP-grens zijn vrij verklaard voor archeologie door de provincie Zuid-Holland,
behoudens vindplaats Weerdkampen. Deze is vooralsnog niet archeologievrij, hier zal een apart selectiebesluit voor worden genomen. Zie bijlage 3. Eventuele werkzaamheden buiten de PIP-grenzen zullen
afgestemd worden met het daar geldende bevoegd gezag, namelijk gemeente Katwijk. Voor de werkgebieden tussen de PIP-grens en de systeemgrens, geldt dat - teneinde eventueel aanwezige behoudenswaardige archeologie te behouden – civiele bodemingrepen dieper dan 30 cm – maaiveld (conform bestemmingsplan en gemeentelijke archeologische beleidskaart) onder archeologische begeleiding dienen
te worden uitgevoerd. Op basis van de reeds uitgevoerde onderzoeken kan worden gesteld dat alleen ter
plaatse van archeologisch monument 2968 de ingrepen in verband met de aanleg van de noordelijke
bypass een bedreiging vormen voor archeologisch resten. In de overige delen bevinden de archeologische resten zich namelijk dieper dan de ingreepdiepte. Daarom willen wij ter plaatse van dit archeologische monument het benodigde veldwerk zo vroeg mogelijk uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek, eventueel gevolgd door een opgraving, i.p.v. een archeologische begeleiding, zodat er voldoende tijd is om aanwezige archeologische resten op een goede manier te conserveren en zodat archeologisch onderzoek geen invloed heeft op de uitvoering. Daarmee wordt ook voldaan aan eis MAS-0696.
Door het proefsleuvenonderzoek, gevolgd door een eventuele opgraving, zijn eventuele resten binnen het
hele plangebied (zowel binnen als buiten de PIP-grens- namelijk in kaart gebracht en behouden door
planaanpassing of opgraving. Door dit onderzoek al in de voorbereidende fase van het project uit te voeren, wordt eventuele vertraging tijdens de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden voorkomen
aangezien het archeologische onderzoek reeds afgerond is.
Wij beseffen ons dat de fysieke ruimte voor het aanleggen van de proefsleuven beperkt is en kan leiden
tot extra overlast. Naar onze mening is deze ruimte er echter wel. Bovendien zullen de werkzaamheden 1
tot maximaal 2 dagen in beslag nemen en vanwege de locatie van de sleuven niet tot overlast voor weggebruikers leiden. Bovendien zijn de sleuven gepland in onbebouwd gebied en niet ter plaatse van fietsof wandelpaden.
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Voor Archeologische vondsten zijn de volgende doelen geformuleerd, die met de uitvoer van het archeologische onderzoek voorafgaande aan de werkzaamheden gerealiseerd (nagekomen) zullen worden:
• Tijdig inzichtelijk maken waar met welke waarden rekening gehouden dient te worden zodat er
geen conflicten ontstaan met het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden.
• Daar waar conflicten onvermijdelijk zijn, er zorg voor dragen dat op een inhoudelijk verantwoorde
methode archeologisch onderzoek plaats vindt op een manier die zo goed mogelijk is afgestemd
met de planning van de civieltechnische werkzaamheden.
• Het organiseren van archeologische begeleiding van toevalsvondsten tijdens de civieltechnische
werkzaamheden op een optimaal afgestemde manier tussen archeologie en civiel (realisatie). De
uitvoeringsplanning dient hierop berekend te zijn. In dit geval is aanbesteder/opdrachtgever zowel operationeel als financieel verantwoordelijk (op grond van een inzichtelijke en verifieerbare
schriftelijke onderbouwing verrekenbaar). De opdrachtnemer zal uiterlijk 8 weken voorafgaande
aan de start van het werk de bodemingrepen (x, y, z) aan opdrachtgever leveren. Aanbesteder/opdrachtgever zal vervolgens het noodzakelijke Programma van Eisen opstellen, dit afstemmen met het Bevoegde Bezag (buiten de PIP-grenzen: gemeente Katwijk; binnen de PIPgrenzen: provincie Zuid-Holland) en een archeologisch uitvoerder contracteren.
En zijn de volgende kenmerken geformuleerd:
• Archeologie tijdig betrekken, ook laten meedenken in het ontwerp;
• In het vergunning traject goed zicht houden op de verschillende procedures (nationaal, provinciaal en decentraal);
• Open en doelgerichte communicatie en voorlichting;
• Gedetailleerde afstemming tussen archeologie en civiel (realisatie). Een en ander opnemen in
DKP uitvoering.

3.2 PROCES
Tijdens de tenderfase is een bureaustudie uitgevoerd om het reeds uitgevoerde archeologische onderzoek te inventariseren. Ook is deze bureaustudie gebruikt om – in relatie tot de eisen uit de contractstukken - een goede omgang met de archeologische resten te kunnen waarborgen. In de voorbereidingsfase
van het project brengen we middels proefsleuvenonderzoek in de archeologisch nog niet vrijgegeven en
kansrijke delen waar daadwerkelijk bodemverstoring zal plaatsvinden in beeld welke archeologische
waarden in ons projectgebied te vinden zijn en wat dat betekent voor onze ontwerp en/of uitvoeringswerkzaamheden, zodanig dat een beheerste omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd
op het project. Met als doel om vertraging in de uitvoering als gevolg van (on)voorziene omstandigheden
ten aanzien van archeologische vondsten op het werkterrein te minimaliseren door eventuele archeologische resten voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden te hebben opgegraven of door het aanpassen van de plannen deze in de bodem te behouden.
Het proefsleuvenonderzoek valt uiteen in vier verschillende fasen:
1. Voorbereiding: o.a. opstellen van een Programma van Eisen, aanmelden van het onderzoek,
etc.;
2. Uitvoeren veldonderzoek: daadwerkelijk aanleggen van de proefsleuven conform het PvE;
3. Basale uitwerking en evaluatie: verwerken van de vondsten, monsters en onderzoeksdata, uitmondend in een evaluatie- en selectierapport met een voorstel voor verdere omgang met de
vondsten en monsters en een (voorlopig) selectieadvies met betrekking tot de archeologische
resten die aangetroffen zijn;
4. Wetenschappelijke uitwerking: eventueel specialistisch onderzoek van vondsten en monsters en
de rapportage van het onderzoek (binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk). Deze 2 jaar is de
maximale wettelijk termijn voor de rapportage. Echter in het geval van het aantreffen van een behoudenswaardige vindplaats bij het proefsleuvenonderzoek of onder andere omstandigheden zal
direct een (evaluatie)verslag opgesteld worden met daarin in ieder geval de waardestelling van
de vindplaats. Op basis daarvan kan het bevoegd gezag (Provincie dan wel Gemeente) een selectiebesluit nemen. Een dergelijk verslag zal door RAAP altijd vooraf gegaan worden door een
telefonische melding aan opdrachtgever (Boskalis) en bevoegd gezag, gevolgd door een e-mail
diezelfde dag met daarin een kort verslag en enkele foto’s ter informatie. Op die manier kan binN206-DKP-10009
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nen maximaal enkele dagen worden doorgestart naar een opgraving, zeker wanneer vooraf goede afspraken gemaakt zijn met bevoegd gezag over de doorlooptijd van zo’n beoordeling.
De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring
Bodembeheer; SIKB) vormt de richtlijn voor het uitvoeren van het proefsleuvenonderzoek. Dit zal worden
geborgd door het inhuren van een BRL-SIKB 4000 gecertificeerd archeologisch bedrijf met certificaat
4003 en 4004: RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.. De leiding is in handen van een senior KNAarcheoloog met aantoonbaar ruime ervaring naar de te verwachten archeologische periodes in de archeoregio’s Hollands veen- en kleigebied en Hollands duingebied. Als verantwoordelijke senior KNAarcheologen zullen de heer R.W. de Groot en mevrouw M. Jordanov optreden.
De kwaliteitseisen aan het onderzoek worden door RAAP geborgd door middel van het interne Kwaliteit
Management Systeem (KMS) waarin is geborgd dat alle procedures en werkzaamheden uitgevoerd worden conform de vigerende wet- en regelgeving. Bovendien is gekozen voor RAAP omdat dit één van de
grootste archeologische bedrijven van Nederland is. Er zijn daarom altijd voldoende (senior) KNAarcheologen en junior-archeologen beschikbaar om snel te kunnen opschalen (bijvoorbeeld bij een opgraving) of om zaken als ziekte, verlof, personele wisselingen, etc. te kunnen opvangen. De kans op vertraging is daarmee klein, ook omdat archeologie geheel aan het begin van het werkproces zit. Eventuele
vertraging als gevolg van het aantreffen van archeologische resten kan daarmee nog worden ingelopen
tijdens de rest van het project.
De volgende protocollen en bijbehorende specificaties van de geldende versie van de KNA (momenteel
versie 4.1) zijn op het proefsleuvenonderzoek van toepassing:
•
Protocol 4001 – Programma van Eisen;
•
Protocol 4003 – Inventariserend Veldonderzoek;
•
Protocol 4006 – Specialistisch Onderzoek;
•
Protocol 4010 – Depotbeheer.
Daarnaast zijn de volgende standaarden, bijlagen, specificaties, leidraden en richtlijnen van toepassing:
•
Beoordelingsrichtlijn BRL 4000 Archeologie en bijlagen;
•
KNA 4.1 Bijlagen bij protocollen I, III en IV;
•
Specificaties PvE PS06 en PS07;
•
Specificaties Inventariserend Veldonderzoek VS01, VS05, VS06 en VS07;
•
Specificaties deponeren DS01-DS03, DS05;
•
KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie;
•
KNA-Leidraad Proefsleuvenonderzoek;
•
KNA Leidraad Archeozoölogie;
•
KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal.
Naar aanleiding van het proefsleuvenonderzoek wordt een selectiebesluit genomen over de behoudenswaardigheid van eventuele archeologische resten. Indien sprake is van behoudenswaardige archeologische resten dan zij twee scenario’s van toepassing:
1. Aanpassing van de plannen, zodat de resten in situ behouden kunnen blijven
2. Opgraving van de archeologische resten, waarmee behoud ex situ is gewaarborgd.
Nadat het terrein is vrijgegeven of behoud (in of ex situ) is gegarandeerd kunnen de civieltechnische
werkzaamheden uitgevoerd worden. Dit neemt niet weg dat er tijdens de uitvoeringsfase van het werk in
reeds onderzocht of vrijgegeven delen toch nog sprake kan zijn van archeologische vondsten of sporen
worden aangetroffen, zogenaamde toevalsvondsten:
•

•

Met het proces BKN-244 Omgevingsvondsten is de handelswijze bij het (onverwachts) aantreffen
van vondsten zoals, archeologische vondsten, bodemverontreinigingen, conventionele explosieven, en beschermde flora en fauna omschreven. Door dit proces te volgen nadat een onverwachtse vondst is aangetroffen, kan de projectorganisatie reageren en handelen binnen de kaders van wet en regelgeving. Dit proces is via de WOW te benaderen, zie BKN-244 Omgevingsvondsten en in het bijzonder onderliggend protocol BKN-502-4404 Protocol Toevalsvondst Archeologie.
Bij de uitvoering van werkzaamheden door Boskalis is het mogelijk dat er onverwacht archeologische vondsten worden gedaan. In het geval van archeologische toevalsvondsten op het werk-
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terrein treden het Protocol Archeologische Toevalsvondsten RijnlandRoute (PATR) én de ‘Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie (RBA)’ in werking, welke in bijlage 1 en 2 zijn toegevoegd.
Het protocol toevalsvondsten wordt op de volgende wijze ingebed in de organisatie, zodat dit wanneer
nodig direct in werking gezet kan worden:
•

Vooraf worden alle medewerkers die (graaf)werkzaamheden verrichten geïnstrueerd over het
protocol en hoe ze toevalsvondsten kunnen/moeten melden. Hoe die te herkennen (wat wel/niet:
alleen nieuwswaardige vondsten, niet elke scherf, etc.) en wie het aanspreekpunt is. Hiervoor
wordt een toolboxmeeting gehouden door RAAP of de opdrachtgever;
• In de uniforme startwerkinstructie wordt een passage opgenomen die tevens ingaat op bovenstaande bullit;
• Aanspreekpunt en contactpersoon naar de opdrachtgever is de omgevingsmanager van Boskalis, Anita Baric-Heijmann. Zij wordt bij afwezigheid vervangen door Giel Kop
• Bij het aantreffen van een toevalsvondst wordt het werk op locatie door de (hoofd)uitvoerder stil
gelegd en verplaatst naar een andere zone. Na contact met de opdrachtgever wordt diens archeoloog tot het werk toegelaten om de toevalsvondst te inspecteren
Beide protocollen borgen een juiste en verantwoorde omgang met eventuele archeologische toevalsvondsten. Bij het aantreffen van archeologische toevalsvondsten wordt het werk op de betreffende locatie
stil gelegd en pas weer hervat na toestemming van de opdrachtgever.

3.3 RISICOBEHEERSING
Vanuit het risicodossier is één risico aan onderliggende activiteit ‘DKP archeologie’ gekoppeld. Het betreft
RIS-0202 - Aantreffen van archeologische vondsten in niet vrijgegeven gebieden tussen de PIP en systeemgrenzen.
Om dit risico te minimalen en te beheersen zijn een tweetal beheersmaatregelen opgenomen:
• Aanvullend onderzoek uitvoeren voor niet vrijgegeven gebieden. Dit betreft het in § 3.1 beschreven proefsleuvenonderzoek volgens de in § 3.2 beschreven uitgangspunten, ook dat betreft nader onderzoek van behoudenswaardige vindplaatsen;
• Opmaken van vrijgaven van locaties die tussen de PIP en systeemgrens in liggen. Zie daarvoor
de procedure die in § 3.2 beschreven is, wat betreft het aantreffen van een behoudenswaardige
vindplaats en de doorstart naar een opgraving.
Dit DKP archeologie, alsmede Programma van Eisen archeologie, beschrijft het proces hoe wordt omgegaan met archeologische resten. De procedures en te treffen maatregelen inzake omgang met archeologische resten komen aan bod. Wanneer onverhoopt toch een toevalvondst wordt gedaan, treedt op de in
§ 3.2 beschreven wijze ‘bijlage 1; protocol toevalvondsten archeologie RijnlandRoute in werking’ .Risico
0202 is daarmee geborgd.
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BIJLAGE 1 - PROTOCOL ARCHEOLOGISCHE TOEVALSVONDSTEN RIJNLANDROUTE
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1.

INLEIDING

Ter realisatie van de RijnlandRoute (RLR) zijn het tracé van de route, en eventuele aanpalende
terreinen waar ten behoeve van de aanleg van de RLR bodemverstorende activiteiten worden
verwacht, archeologisch onderzocht. Dit archeologische onderzoek, uitgevoerd door diverse
archeologische bedrijven, bestond uit bureaustudies, booronderzoek en proefsleuvenonderzoek. De
te nemen stappen in het proces en de resultaten zijn gedeeld met de gemeenten van de RLR. Als
resultaat van dit onderzoek zijn:
1. bepaalde delen van het plangebied geselecteerd voor nader onderzoek middels opgraving.
Hier is sprake van behoudenswaardige archeologische vondsten, sporen en structuren. Deze
behoudenswaardige vindplaatsen zijn opgegraven (of worden ex situ behouden door
archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden tijdens de realisatie).
2. de overige gebiedsdelen niet-behoudenswaardig verklaard, ge-deselecteerd en dus niet
(nader) onderzocht.
Opdrachtgever streeft naar functievrije oplevering en daarmee het vermijden van nog niet
onderzochte terreinen. Vanwege redenen van uiteenlopende aard konden niet alle te verstoren
terreindelen worden onderzocht. Denk daarbij aan de eventueel archeologisch kansrijke bodem
onder bestaand en te amoveren wegdek. Voor deze terreinen geldt dat deze alsnog door de
Opdrachtgever onderzocht zullen worden (1) middels opgraving tijdens de realisatie (bijvoorbeeld
direct na amoveren wegdek) of (2) een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Voor
beide werkwijzen geldt dat deze in goed overleg met Opdrachtnemer worden afgestemd en
ingepland. Immers, vertraging moet zo veel als mogelijk worden voorkomen.
Ondanks onderzoek en zorgvuldige selectie van onderzoekswaardige delen van het traject, kan het
voorkomen dat in de gehele realisatiefase van de RLR, tijdens welke de bodem wordt geroerd, er
toch nog vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan zogenaamde toevalsvondsten1.
Opdrachtnemer is ten aanzien hiervan niet operationeel en financieel verantwoordelijk. Echter, van
Opdrachtnemer wordt wel het meewerken aan uitvoering van het Protocol verlangd en geëist, opdat
provincie Zuid - Holland deze nazorg op het archeologisch proces kan plegen.
Dit protocol legt, als gedragsovereenkomst, vast hoe Opdrachtnemer tijdens de gehele realisatie van
de RLR moet omgaan met toevalsvondsten, hoe deze de meldplicht vorm geeft, welke partijen
daarbij betrokken zijn en wat men van elkaar mag verwachten. Dit protocol is gerelateerd aan en
onderdeel van de MSP-eisen in het contract, in concreto, MSP-0497, MSP- 0248 en MSP-0247.

1

Zie definitie hiervan in Erfgoedwet artikel 5.10.
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2.

WETTELIJK KADER

De Monumentenwet 1988 is per 1 juli 2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum
overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke
leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 2019 in werking treedt.
Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet is een aantal artikelen van de
Monumentenwet 1988 te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van
toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is. Het betreft Erfgoedwet artikel
5.10 archeologische toevalsvondst; Erfgoedwet artikel 9.1 a overgangsrecht omgevingswet.
Daarnaast is Hoofdstuk 5 van belang, artikel 5.2, sub 1, sub 2 , sub 3, van het Besluit Omgevingsrecht
dat de omgang activiteit archeologische monumentenzorg regelt.
Erfgoedwet, artikel 9.1 sub 1 a betreft het van toepassing blijven van de Monumentenwet 1988,
hoofdstuk V, paragrafen 1 (artikelen 38-43) en 9 (artikelen 56-59).
Volgens de begripsbepalingen van de Erfgoedwet is een archeologische vondst een “overblijfsel,
voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een
archeologisch monument”. Een archeologisch monument is een “terrein dat deel uitmaakt van
cultureel erfgoed vanwege de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van
menselijke aanwezigheid in het verleden, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen.”
De begrippen uit de overige wetten volgen die van de Erfgoedwet, die hierin leidend is.
De Erfgoedwet, hoofdstuk 5, § 5.4, artikel 5.10 zegt het volgende over een archeologische
toevalsvondst:
1. Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan
wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig
mogelijk bij Onze Minister.
2. De gerechtigde tot een archeologische vondst als bedoeld in het eerste lid, is gehouden de vondst
gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, ter
beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
Onder een toevalsvondst wordt hier verstaan een vondst in een gebied dat na afdoende
archeologisch onderzoek is vrijgegeven (middels een apart selectiebesluit dan wel een selectiebesluit
als onderdeel van een omgevingsvergunning). Een belangrijke voorwaarde om te kunnen spreken
van een toevalsvondst is dat na voldoende archeologisch onderzoek, op het betreffende terrein geen
archeologische vondsten (meer) verwacht worden.
Onder ‘afdoende’ en ‘voldoende’ onderzoek verstaat de provincie Zuid - Holland ook hetgeen is
vastgelegd in archeologische waarden- en verwachtingenkaarten, en het resultaat is van bureau- en
booronderzoeken. Er is dus ook sprake van toevalsvondsten wanneer deze worden gedaan in
gebieden die een lage archeologische verwachting hebben en waar een lage archeologische trefkans
is. Het kan dan gaan om informatief waardevolle doch moeilijk te prospecteren fenomenen, zoals
knuppelpaden, visfuiken, kano’s e.d.
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Het Burgerlijk Wetboek (artikel 5, art. 13) bepaalt dat vinder en eigenaar van de grond het
gezamenlijk eigendom verkrijgen.
In het kader van de RLR is de provincie Zuid-Holland, Bureau Cultuur en Vrije Tijd, het bevoegde
gezag.
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3.

BETROKKEN PARTIJEN

3.1.

Opdrachtnemer

Realiseert de nieuwe infrastructuur inclusief alle bijbehorende grondwerkzaamheden en is
verantwoordelijk voor de verplichte melding van archeologische toevalsvondsten aan de
Opdrachtgever;
Houdt rekening bij zijn werkzaamheden en in zijn projectplanning van het werk met (niet)
onderzochte gebieden2;
Heeft hiertoe een intern werkprotocol opgesteld dat in het werkproces is opgenomen (zie onder);
Instrueert samen met de Opdrachtgever haar graafmachinisten en ander betrokken personeel
schriftelijk en mondeling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden hoe archeologische waarden
te herkennen;
Benoemt een coördinator die intern de meldingen tijdig ontvangt en tijdig doorgeeft (alles binnen
4 werkuren) aan de Opdrachtgever en omgekeerd voor de Opdrachtgever aanspreekpersoon is
voor deze meldingen;
Voorziet beeldmateriaal bij de meldingen (SMS, WhatsApp, e-mail) zodat een eerste inschatting
kan worden gemaakt.

3.2.

Opdrachtgever

Verzorgt instructie en instructiemateriaal over toevalsvondsten, zowel inhoudelijk als procesmatig
aan Opdrachtnemer;
Verzorgt tijdens de realisatiefase de archeologische werkzaamheden in nog niet onderzochte
gebieden;
Neemt als Opdrachtgever (en Bevoegd Gezag) inzake archeologie kennis van meldingen van
Opdrachtnemer;
Koppelt deze meldingen direct terug met de contactpersoon namens de Provincie Zuid-Holland in
haar rol als bevoegd gezag (mevr. Astrid Gerrits3);
Geeft na overleg met contactpersoon provincie Zuid-Holland op basis van melding al dan niet
opdracht voor nadere veldinspectie aan (door Opdrachtgever) gecontracteerd archeologisch
bedrijf en meldt deze komst bij contactpersoon Opdrachtnemer. Deze ‘archeologisch begeleider’
(senior KNA-archeoloog) is binnen twee uur ter plekke en informeert na inspectie de
Opdrachtgever en contactpersoon namens de provincie Zuid-Holland in haar rol als bevoegd
gezag middels selectieadvies: behoudenswaardig of niet?
Neemt op advies van contactpersoon namens de provincie Zuid-Holland in haar rol als bevoegd
gezag bij verwachte behoudenswaardigheid, eventueel ook vastgesteld na nader onderzoek, het
besluit tot het tijdelijk stilleggen of aanpassen van graafwerkzaamheden;
Neemt contact op met coördinator van Opdrachtnemer teneinde besluit af te stemmen;
Verzoekt contactpersoon namens de provincie Zuid-Holland in haar rol als bevoegd gezag om
vaststelling behoudenswaardigheid te velde en stemt dit besluit af met Opdrachtnemer;
Bespreekt ruim voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke realisatiefase onderhavig
Protocol met Opdrachtnemer.

2
3

Waar rekening mee moet worden gehouden bij de werkzaamheden en de projectplanning wordt nog nader gespecificeerd in het protocol
Op een later moment dienen in dit document de personen met hun bereikbaarheidsgegevens te worden vastgesteld en vastgelegd.
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3.3.

Provincie Zuid-Holland in haar rol van bevoegd gezag inzake archeologie

Neemt melding van archeologische toevalsvondst aan en adviseert en besluit op basis van
primaire melding al dan niet gevolgd door visuele inspectie - en desgewenst en indien mogelijk
nog nader onderzoek - over behoudenswaardigheid, alsmede aard en omvang onderzoek
(registratie en documentatie of eventueel noodonderzoek) ter plaatse. Afhankelijk van de aan te
treffen archeologische waarden, zal het archeologisch proces worden bepaald.
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4.

WERKPROTOCOL ARCHEOLOGIE OPDRACHTNEMER

4.1.

Wat zijn archeologische vondsten?

Kort en bondig kunnen archeologische vondsten als volgt worden beschreven:
Scherven van aardewerk of glas, (verbrand) bot, bewerkt hout, bv. waterputten of balken,
beschoeiingen, visfuiken, boten, munten, metalen voorwerpen, crematieresten, graven, bewerkt
vuursteen, funderingen;
Grondverkleuringen die niet natuurlijk lijken.
Zoals eerder benadrukt, het gaat in onderhavig document om vondsten van provinciaal of nationaal
belang. Het kan dus niet zo zijn dat iedere scherf aanleiding geeft dit protocol in werking te doen
treden. Tijdens toolbox-meetings worden graafmachinisten van Opdrachtnemer die werken aan het
ontgraven van de bovengrond en anderszins de bodem verstoren, door Opdrachtgever nader
geschoold in het herkennen van archeologische resten. Pas bij verdenking van bijzondere archeologie
(houten constructies, stenen funderingen, cluster van metalen voorwerpen, cluster van veelal intact
aardewerk) wordt de voorgeschreven melding gedaan.

4.2.

Werkprotocol

De belangrijkste vraag die bij een toevalsvondst beantwoord dient te worden, is die over de
archeologische waarde van de vondst. Vastgesteld dient te worden of de vondst behoudenswaardig
is. Is dat het geval, dan dient daarna te worden vastgesteld of de vondst van provinciaal of
(inter)nationaal belang is. In een besluit een vondst te behouden zal ook gekeken worden naar de
ruimte en de tijd die beschikbaar is. Een besluit tot het behoud van een vondst (lees: opgraving) is
ook afhankelijk van de middelen die door verantwoordelijke overheidsorganen ter beschikking
(kunnen) worden gesteld. De provincie Zuid-Holland kan ook (gemotiveerd) besluiten een dergelijke
toevalsvondst verloren te laten gaan.
Onder toevalsvondsten wordt in het convenant tussen Rijkswaterstaat en de RCE (toen nog RACM),
het volgende verstaan4: toevalsvondsten zijn vondsten bij een Werk waarop, gelet op het
vooronderzoek (…) dat is uitgevoerd, redelijkerwijs niet gerekend hoeft te worden. Komen er toch
toevalsvondsten aan het licht, dan wordt het Werk stilgelegd en brengt de RCE binnen 48 uur advies
uit aan RWS of Opdrachtnemer.
In het geval van de RijnlandRoute kan op de plaats van de ‘RCE’ de Provincie Zuid-Holland in haar rol
van bevoegd gezag worden gelezen en bij ‘RWS of Opdrachtnemer’ de Opdrachtnemer die de RLR
realiseert.
Het gaat hier met nadruk om vondsten van provinciaal of nationaal belang, dus om bijzondere
(nieuwswaardige) vondsten.
Het melden van toevalsvondsten betekent niet dat daarmee het werk stilgelegd wordt op last van de
overheid. Opdrachtnemer zal in eerste instantie het werk moeten verleggen en de archeoloog
maximaal 8 uur de gelegenheid geven om te komen kijken en documenteren. Wat er daarna moet
4

Uit: Toelichting bij Toelichting bij artikel 2.6 (Toevalsvondsten bij Werken), pag. 17, Convenant RWS en RACM, 2007.
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gebeuren (doorwerken, begeleiden, opgraven) is afhankelijk van de behoudenswaardigheid van de
toevalsvondsten en het besluit van de bevoegde partijen. De wettelijke mogelijkheid van werk
stilleggen bestaat wel, maar alleen als de minister van OCW (op verzoek van provincie Zuid-Holland)
dat expliciet verordonneert. Alles tussen doorwerken en de archeologische resten
ongedocumenteerd weggraven en het stilleggen op last van de overheid, is dan ook gebaseerd op
goed overleg en ruimte zoeken van alle partijen: Opdrachtnemer, Opdrachtgever en bevoegd gezag
provincie Zuid-Holland.
Een in meerdere opzichten (waaronder maatschappelijk draagvlak) goede optie is het inschakelen
van de lokale amateurvereniging als extra paar oren en ogen tijdens de realisatie. Indien deze optie
wordt gekozen dienen de vrijwilligers van onderhavig Protocol sensu lato op de hoogte te worden
gesteld. Immers, zij zijn, net als de graafmachinisten, gehouden aan de meldingsplicht. Het moge
duidelijk zijn dat met het oog op de veiligheid alle geldende eisen en randvoorwaarden door de
vrijwilligers in acht worden genomen.
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5.

STAPPENPLAN BIJ TOEVALSVONDST

5.1.

Stappenplan tijdens voorbereiding
1. Instructie betrokkenen, waaronder begeleidend senior KNA archeoloog, over
(veiligheids)regels bij bouwplaatsbezoek, incl. verstrekken van toegangspas(sen);
2. Inplannen van scholing- of toolbox-meeting, waarbij het uitvoerend personeel geïnformeerd
wordt over archeologische toevalsvondsten en onderhavig Protocol. Hierbij kan een beroep
gedaan worden op de archeologisch adviseur van Opdrachtgever.

5.2.

Stappenplan tijdens uitvoering
1. Opdrachtnemer stelt de vindplaats veilig en voert hier verder geen grondwerkzaamheden uit
die de vindplaats kunnen beschadigen. Indien het alleen om losse voorwerpen gaat, stelt hij /
zij deze veilig;
2. Opdrachtnemer legt de situatie met foto's vast. Smartphone-foto's zijn hiervoor prima
geschikt;
3. Opdrachtnemer laat, indien mogelijk, de locatie van de vondst vastleggen door diens eigen
landmeetkundige dienst;
4. Opdrachtnemer Informeert de projectmanager GWW-Opdrachtnemer (nog te benoemen);
5. Opdrachtnemer beschrijft de vondst en geeft aan welke mogelijkheid er is om hier tijdelijk
niet te werken;
6. Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever en bevoegd gezag provincie Zuid-Holland;
7. Opdrachtnemer geeft aan hoelang de vindplaats ongestoord bezocht kan worden zonder dat
de voortgang van het werk in gevaar komt;
8. Opdrachtnemer geeft aan bij wie de begeleidend archeoloog of diens vertegenwoordiger zich
dient te melden als hij of zij de vindplaats wil bezoeken en welke veiligheidsvoorzieningen
daarbij gelden;
9. Afspraken en aanpassingen in het werkproces worden door Opdrachtnemer vastgelegd in het
bouwlogboek;
10. De begeleidend archeoloog onderzoekt de vindplaats en bespreekt de bevindingen met
Opdrachtgever en Bevoegd gezag. Indien niet-behoudenswaardig wordt het terrein
vrijgegeven, waarna Opdrachtnemer het werk ter plekke kan voortzetten. Indien
behoudenswaardig wordt in overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bekeken hoe
de opgraving kan plaatsvinden met een minimum aan vertraging voor de uitvoering.
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11. De vondsten worden vervolgens op afspraak en conform de richtlijnen van het betreffende
depot aan de betreffende archeoloog of diens vertegenwoordiger door Opdrachtnemer
overgedragen en de vondstomstandigheden toegelicht.
Indien de wensen en mogelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet in overstemming zijn
te brengen, wordt opgeschaald naar de directies van Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
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1

Inleidende informatie

In 1992 werd te Valletta, de hoofdstad van Malta, het Europees Verdrag inzake de
bescherming van het Archeologisch Erfgoed ondertekend door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten landen. Het Verdrag staat ook bekend als de Conventie van Valletta en als het Verdrag van Malta.
Het doel van het Verdrag is het beschermen van het archeologisch erfgoed als bron
van het Europese gemeenschappelijke geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie. Om dit te bereiken dient elke betrokken Staat op
zijn eigen wijze een archeologisch rechtsstelsel in te stellen.
Het Verdrag verplicht dat archeologische belangen al in een vroeg stadium worden
betrokken in de besluitvorming rond de ruimtelijke ordening. Het uitgangspunt hierbij is de archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem te bewaren (behoud
in situ). Indien dat niet mogelijk is, dient de archeologische informatie middels opgraven veilig gesteld te worden (behoud ex situ).
Verder verplicht het Verdrag dat de financiering van archeologisch onderzoek geregeld wordt. Door Nederland is dit punt vertaald als: de initiatiefnemer tot de bodemverstoring dient het archeologische onderzoek te bekostigen.
Het Verdrag is inmiddels via de Wet op de archeologische monumentenzorg geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, dat wil zeggen in de gewijzigde Monumentenwet 1988 (in werking getreden op 1 september 2007).
Bij alle Rijkswaterstaat projecten waarin de bodem op enigerlei wijze verstoord
wordt, dient zodoende (verkennend) archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.
Bij bodemverstoringen moet niet alleen gedacht worden aan de direct met de aanleg
of het beheer en onderhoud van infrastructuur samenhangende grondingrepen (ontgraving, baggeren), maar ook aan het aanbrengen van ophogingen en (tijdelijke)
gronddepots (vanwege zetting), het verleggen van kabels en leidingen, het rooien
van bomen, het slopen van opstallen en werkzaamheden i.h.k.v. natuurcompensatie.
Voor het al dan niet moeten uitvoeren van archeologisch onderzoek is verder van
belang of de verstorende werkzaamheden plaatsvinden in ongeroerde of in reeds
eerder geroerde grond.
Binnen het project dient het aspect archeologie in samenhang met de andere cultuurhistorische aspecten (historische (steden)bouwkunde en historische landschappen) en met de aspecten natuur, landschap, bodem, lucht en geluid te worden bekeken: landschappelijke inpassing, natuurcompensatie, ecoducten, geluidschermen
e.d. kunnen immers van invloed zijn op archeologische / cultuurhistorische waarden.
Het archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek) dient steeds zo vroeg als mogelijk in de planprocedure te worden uitgevoerd
zodat de informatie over het al dan niet aanwezig zijn van archeologische waarden
in het plangebied zo vroeg mogelijk bekend wordt.
In het “Convenant inzake archeologie tussen Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten” (RACM, thans Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) d.d. 7 november 2007), welke als bijlage bij deze RBA is
toegevoegd, is vastgelegd dat Rijkswaterstaat optreedt als opdrachtgever voor het
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archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek)
en verantwoordelijk is voor het opstellen van een Archeologisch Programma van
Eisen ten aanzien van dit vooronderzoek (convenant art. 2.3 lid 3).
Na afronding van het archeologisch vooronderzoek en op basis van het Archeologisch Selectiebesluit van het bevoegd gezag besluit Rijkswaterstaat over de noodzaak van archeologisch vervolgonderzoek (opgraving, begeleiding en/of fysieke bescherming) (convenant art. 2.3 lid 5).
Na afronding van het archeologisch vooronderzoek besluit Rijkswaterstaat of en in
welke mate (geheel of gedeeltelijk) het archeologisch vervolgonderzoek deel uitmaakt van een geïntegreerd contract met de opdrachtnemer (convenant art. 2.3.a).
In het onderhavige project zijn archeologische waarden aanwezig. Het is de verplichting van de opdrachtnemer om overeenkomstig deze “Rijkswaterstaat Brede
Afspraak Archeologie” te zorgen voor het op juiste wijze verlopen van het archeologisch vervolgproces (opgraven, begeleiding en/of fysieke bescherming).
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2

Eisen

2.1

Wettelijk en beleidskader
Ten aanzien van archeologische werkzaamheden dient de opdrachtnemer zich te
houden aan de vigerende wettelijke en beleidsbepalingen inzake archeologische
waarden, met name aan het genoemde Verdrag van Valletta (Malta 1992), de Monumentenwet 1988 (MW 1988) en het “Convenant inzake archeologie tussen Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten”
(7 november 2007) welke als bijlage bij deze RBA is toegevoegd, alsmede aan de
binnen de archeologische beroepsgroep geldende voorschriften en inzichten (weergegeven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)). Zie voor meer informatie over de opgravingsbevoegdheid en de KNA: www.sikb.nl.
Projectspecifieke eisen aangaande de genoemde werkzaamheden vloeien voort uit
het voor het project opgestelde Wetenschappelijke Archeologisch Kader (indien van
toepassing), het Archeologische Projectconvenant (indien van toepassing) en zijn
opgenomen in het “Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek”
(conform format van de SIKB).
Indien contractueel bepaald, dient de opdrachtnemer de volgende werkzaamheden
te verrichten:
1. Het opstellen van een archeologieplan.
2. Het verrichten van archeologische graafwerkzaamheden.
3. Het verrichten van archeologische begeleiding.
4. Het treffen van fysieke beschermingsmaatregelen.
Ad 1. Archeologieplan
De opdrachtnemer dient - uitgaande van het ”Programma van Eisen voor uitvoerend
archeologisch onderzoek” - een archeologieplan op te stellen waarin aantoonbaar
aangegeven wordt hoe, binnen de wettelijke - en beleidskaders, rekening gehouden
gaat worden met en uitvoering gegeven gaat worden aan alle archeologische werkzaamheden. Dit archeologieplan behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever en
wordt ter advisering voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE
voorheen RACM).
Ad 2. Archeologische graafwerkzaamheden
Archeologische graafwerkzaamheden (opgravingen) zijn vergunningplichtig (art. 45
MW 1988) en mogen alleen worden uitgevoerd door bureau’s die zelf in het bezit
zijn van een opgravingsbevoegdheid, dan wel werken onder de bevoegdheid van
een vergunninghouder. De opgravingsvergunning wordt verleend door de Minister
van OCW (is gedelegeerd aan de RCE) op basis van artikel 45 MW 1988 en het Besluit op de archeologische monumentenzorg (Bamz 2007).
Het in te zetten bureau behoeft goedkeuring van de opdrachtgever
Archeologische monumenten
In het geval dat een werk een relatie heeft met een wettelijk beschermd rijksmonument dan dient de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden een vergunning aan
te vragen bij de RCE (artt. 11 en 13 MW 1988). In geval van een beschermd provin-

Pagina 8 van 11

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie | 3 juli 2014

ciaal of gemeentelijk monument dient de opdrachtnemer een vergunning aan te
vragen bij de provincie, respectievelijk de gemeente.

Ad. 3 Archeologische begeleiding
Archeologische begeleiding mag alleen worden uitgevoerd door bureau’s die zelf in
het bezit zijn van een opgravingsbevoegdheid, dan wel werken onder de bevoegdheid van een vergunninghouder. De opgravingsvergunning wordt verleend door de
Minister van OCW (is gedelegeerd aan de RCE) op basis van artikel 45 MW 1988 en
het Besluit op de archeologische monumentenzorg (Bamz 2007).
Het in te zetten bureau behoeft goedkeuring van de opdrachtgever. De opdrachtnemer en het bureau dat de archeologische begeleiding uitvoert dienen de uitvoering en planning van de werkzaamheden en de archeologische begeleiding van de
werkzaamheden in overleg op elkaar af te stemmen.
Ad. 4. Fysieke bescherming
Voor het uitvoeren van fysieke beschermingsmaatregelen inzake archeologische
waarden is door de RCE een Archeologische Visie voor Beheer en Inrichting opgesteld. Daarnaast is door de opdrachtgever het document Archeologische Richtlijnen
voor Beheer en Inrichting opgesteld dat door de RCE is getoetst.
De opdrachtgever, de RCE, de opdrachtnemer en het uitvoerend (archeologisch)
bureau bepalen gezamenlijk of en hoe de fysieke beschermingsmaatregelen (omschreven in de Archeologische Richtlijnen voor Beheer en Inrichting) geïmplementeerd (kunnen) worden. Een desgewenst door de opdrachtgever aangestelde Archeologische Directievoerder houdt toezicht op de uitvoering van de fysieke beschermingsmaatregelen conform de Archeologische Richtlijnen voor Beheer en Inrichting.
Eventuele fysieke beschermingsmaatregelen dienen uitgevoerd te worden door een
bureau dat werkt volgens de binnen de archeologische beroepsgroep geldende inzichten en voorschriften (KNA). Voor het uitvoeren van fysieke beschermingswerkzaamheden in archeologische monumenten is een opgravingvergunning verplicht.
Het in te zetten bureau behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever.

2.2

Toevalsvondsten met vooronderzoek
Ondanks zorgvuldige inventarisatie van het plangebied door bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek, kan het voorkomen dat er tijdens de uitvoeringswerkzaamheden toch nog onverwachte archeologische vondsten worden aangetroffen. Er zijn drie typen toevalsvondsten met vooronderzoek:
1. De toevalsvondst wordt aangetroffen in een terrein waar tijdens het vooronderzoek (bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek) geen archeologische
waarden zijn vastgesteld, op grond daarvan is aan het terrein geen archeologische waarde toegekend.
2. De toevalsvondst wordt aangetroffen in een terrein waar wel archeologische
waarden zijn vastgesteld of verwacht, maar het terrein is niet geselecteerd voor
verder archeologisch onderzoek (opgraving of begeleiding).
3. Toevalsvondst gedaan bij archeologische begeleiding, waar in het kader van die
begeleiding geen rekening mee is gehouden.
In alle drie de gevallen dient de opdrachtnemer de toevalsvondst direct te melden
bij de opdrachtgever, de RCE en het bevoegd gezag. De opdrachtnemer dient de
betreffende werkzaamheden onmiddellijk te verleggen en maatregelen te nemen ter
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voorkoming van verdere verstoring van de vondstlocatie. Binnen 48 uur na de melding van de toevalsvondst brengt de RCE een advies uit aan de opdrachtgever over
de te nemen vervolgstappen.

2.3

Begeleidende documenten
Samenhangend met deze Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie kunnen de
volgende documenten als bijlage bij de overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden worden gevoegd.
Projectspecifiek de volgende documenten vermelden en als bijlage opnemen in de
overeenkomst:
Rapport Archeologisch Bureauonderzoek opgesteld voor het onderhavige project
Wetenschappelijk Archeologisch Kader opgesteld voor het onderhavige project
Archeologisch Projectconvenant opgesteld voor het onderhavige project
Programma van Eisen Inventariserend Veldonderzoek opgesteld voor het onderhavige project
Rapport Inventariserend Veldonderzoek opgesteld voor het onderhavige project
Archeologisch Selectieadvies opgesteld voor het onderhavige project
Archeologisch Selectiebesluit opgesteld voor het onderhavige project door het
bevoegd gezag
Programma van Eisen Opgraven opgesteld voor het onderhavige project
Programma van Eisen Archeologische begeleiding opgesteld voor het onderhavige project
Archeologische Visie voor Beheer en Inrichting opgesteld voor het onderhavige
project
Archeologische Richtlijnen voor Beheer- en Inrichting opgesteld voor het onderhavige project
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Bijlage A Convenant inzake archeologie tussen Rijkswaterstaat en de
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (7 november 2007)

Deze bijlage wordt als apart document in pdf-format ter beschikking gesteld.
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