
 Versie 6.9 

 

RAAP-RAPPORT 2852 

Toelichting op de archeologische 

verwachtings(waarden) kaart en  

beleidskaart  

Gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, 

Teylingen en Hillegom 

 

 



 Versie 6.9 

 

 

Colofon 

Opdrachtgever: Gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen &  

Hillegom 

Titel: Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart  

gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

Status: eindversie 

Datum: 9 april 2015 

Auteurs: drs. K. Wink & J. Sprangers MSc 

Projectcodes: KTNL, -2, -3, -4, -5 en -6 

Bestandsnaam: RA2852_KTNL_eindversie.docx 

Projectleider: drs. K. Wink 

Projectmedewerkers: J. Sprangers MSc, drs. J.H.M. van Eijk, A. Vader MSc & dhr. F.J. 

Philipsen 

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing 

ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: niet van toepassing 

Bewaarplaats documentatie: RAAP West-Nederland 

Autorisatie: drs. B. Jansen 

Bevoegd gezag: gemeente Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en  

Hillegom  

Adviseur namens bevoegd gezag: dr. B. Voormolen (gemeente Katwijk) & drs. H.  

Siemons (overige gemeenten m.u.v. gemeente Hillegom)  

  

ISSN: 0925-6229  

  

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 

Leeuwenveldseweg 5b 

1382 LV Weesp 

Postbus 5069 

1380 GB Weesp 

 

 

telefoon: 0294-491 500 

telefax: 0294-491 519 

E-mail: raap@raap.nl 

 

 

 

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2015 

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 

voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. 

 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [3 ]  

 

 

 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................ 3 

1 Inleiding ............................................................................................................................. 5 

1.1 Kader ...................................................................................................................................... 5 

1.2 Onderzoeksopzet .................................................................................................................... 6 

1.3 Leeswijzer en verantwoording .................................................................................................. 9 

1.4 Kwaliteit en richtlijnen .............................................................................................................. 9 

1.5 Dankwoord ............................................................................................................................ 10 

2 Het opstellen van een archeologische verwachtingskaart .................................................. 12 

2.1 Inleiding ................................................................................................................................ 12 

2.2 Kernbegrippen ....................................................................................................................... 12 

2.3 Methodische achtergrond van de verwachtingskaart ................................................................ 13 

2.4 Beperkingen van archeologische verwachtingskaarten ............................................................ 14 

2.5 Actualisatie: inventarisatie van nieuwe gegevens .................................................................... 17 

2.6 Resultaten van de inventarisatie ............................................................................................. 18 

2.7 Toelichting op de beleidsadvieskaart ...................................................................................... 24 

3 Bewoning en ontwikkeling ................................................................................................. 25 

3.1 Inleiding ................................................................................................................................ 25 

3.2 Gemeente Katwijk.................................................................................................................. 25 

3.3 Gemeente Noordwijk ............................................................................................................. 38 

3.4 Gemeente Noordwijkerhout .................................................................................................... 45 

3.5 Gemeente Lisse .................................................................................................................... 50 

3.6 Gemeente Teylingen .............................................................................................................. 55 

3.7 Gemeente Hillegom ............................................................................................................... 62 

4 Veldtoets en analyse onderzoeken .................................................................................... 68 

4.1 Inleiding ................................................................................................................................ 68 

4.2 Onderzoeksopzet en landschappelijk kader ............................................................................ 68 

4.3 Resultaten veldonderzoek: locatie 1 Loosterweg Zuid, Lisse .................................................... 73 

4.4 Resultaten veldonderzoek: locatie 2 Zilkerduinweg Noordwijkerhout ........................................ 74 

4.5 Resultaten veldonderzoek: locatie 3 Offem-Zuid Noordwijk ...................................................... 75 

4.6 Analyse onderzoeksgegevens ................................................................................................ 80 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [4 ]  

 

 

 

5 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart .......................................... 81 

5.1 Inleiding ................................................................................................................................ 81 

5.2 Oude Duinen, strandwallen en strandvlaktes ........................................................................... 82 

5.3 Het estuarium van de Oude Rijn ............................................................................................. 85 

5.4 Het achterland ....................................................................................................................... 89 

5.5 De Jonge Duinen ................................................................................................................... 90 

5.6 Bodemverstoringen ................................................................................................................ 91 

5.7 Waterbodems ........................................................................................................................ 92 

5.8 Archeo-landschappelijke eenheden ........................................................................................ 93 

6 Toelichting op de beleidskaart .......................................................................................... 94 

6.1 Inleiding ................................................................................................................................ 94 

6.2 Beleidskader ......................................................................................................................... 95 

6.3 Vrijstellingen van onderzoek .................................................................................................. 97 

6.4 Ondergrenzen bekende archeologische waarden ................................................................... 100 

6.5 Ondergrenzen archeologische verwachtingszones ................................................................. 103 

6.6 Bodemverstoringen ............................................................................................................... 107 

6.7 Reeds onderzochte terreinen ................................................................................................ 108 

Literatuur ............................................................................................................................ 109 

Gebruikte afkortingen .......................................................................................................... 117 

Verklarende woordenlijst...................................................................................................... 118 

Overzicht van figuren, tabellen en losse (kaart)bijlagen ........................................................ 123 

 

  



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [5 ]  

 

 

 

1 Inleiding 

1.1 Kader  

In opdracht van de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen & Hillegom 

- de Duin- en Bollenstreekgemeenten - heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau eind 2013 en 

begin 2014 een actualisatie van de bestaande gemeentelijke archeologische verwach-

tings(waarden)kaarten en beleidskaarten uitgevoerd. Aanleiding voor de actualisatie vormden de 

ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan sinds het opstellen en implementeren van de verschil-

lende archeologische beleidsdocumenten en -instrumenten op gemeentelijk niveau. In de periode 

2007 tot 2011 hebben, voortvloeiend uit de herziening van de Monumentenwet in 2007, de Duin- 

en Bollenstreekgemeenten de zorg voor hun archeologisch erfgoed ter hand genomen door eigen 

archeologische verwachtings(waarden)kaarten en archeologiebeleid te laten opstellen.
1
 Na deze 

eerste gebruiksperiode was er behoefte aan een aanscherping en actualisatie van het archeolo-

giebeleid op een aantal punten. Hiertoe is door de gemeente Katwijk een Plan van Aanpak opge-

steld waarin de hoofdpunten van de actualisatie uiteen zijn gezet (Voormolen & Bruning, 2013): 

 

- Verwerking van uitgevoerd archeologisch onderzoek in de kaartbeelden: het sinds 2007, in het 

kader van bestemmingsplannen, ontwikkelingen en vergunningaanvragen, uitgevoerde archeo-

logisch onderzoek moet worden verwerkt op de archeologische verwachtingskaarten. Dit om te 

voorkomen dat onnodige onderzoeksverplichtingen en/of nutteloos onderzoek wordt voorge-

schreven; 

- Aanpassing vrijstellingsgrenzen: zowel bij de gemeenten als bij (grote) belanghebbende partij-

en in de Bollenstreek (zoals LTO-Noord) bestaat de wens tot een aanpassing (verruiming) van 

de vrijstellingsgrenzen, waarbij - meer dan nu het geval is - rekening gehouden wordt met 

reeds bestaande verstoringen, en waarbij tevens kritisch is gekeken naar de resultaten van ar-

cheologische onderzoeken die met inachtneming van de huidige vrijstellingsnormen zijn uitge-

voerd. Dit zowel ten aanzien van vrijgestelde verstoringsdiepten als verstoringsomvang; 

- Uniformering van beleid: de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek kennen voor een groot 

deel een gemeenschappelijke landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis. Aan-

gezien het archeologische erfgoed van deze gemeenten daardoor in grote lijnen dezelfde ken-

merken vertoont, is het wenselijk om te onderzoeken of een eenduidig regionaal beleid ge-

voerd kan worden voor de omgang met dit erfgoed; 

- Richtlijnen voor archeologisch onderzoek: zowel vanuit de gemeenten als vanuit archeolo-

gische bedrijven bestaat behoefte aan richtlijnen voor archeologisch onderzoek die zijn toege-

                                                                 

 

 

 
1
 Bestaande gemeentelijke verwachtings- en beleidsadvieskaarten: Katwijk: Schute & Jansen, 2007; Lisse, Hillegom en 

Noordwijkerhout: Schute, 2007a, 2007b, 2007c; Teylingen: Schute, 2009 en Kloosterman, 2011; Noordwijk: Groot & 

Wilbers, 2011.  
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spitst op de specifieke omstandigheden van het bodemarchief in de Duin- en Bollenstreek. De 

bestaande provinciale en landelijke richtlijnen zijn hiertoe te globaal en niet alle landelijk voor-

geschreven onderzoeksmethoden zijn geschikt gebleken voor het onderzoek in de gemeenten 

in de Duin- en Bollenstreek. 

 

Onderhavig rapport vormt een toelichting op de totstandkoming van met name de eerste drie 

punten en geeft met de resultaten van de veldtoets een aanzet voor het laatste punt. Dit docu-

ment maakt onderdeel uit van een set documenten die in het kader van de actualisatie regionaal 

archeologiebeleid door de gemeente Katwijk zijn opgesteld.  

 

Het onderzoeksgebied wordt gevormd door het gezamenlijk grondgebied van de gemeenten 

Katwijk (ca. 31 km
2
), Noordwijk (ca. 52 km

2
), Noordwijkerhout (ca. 24 km

2
), Lisse (ca. 16 km

2
), 

Teylingen (ca. 34 km
2
) en Hillegom (ca. 14 km

2
). De archeologische verwachtings- en beleidsad-

vieskaart heeft betrekking op het gehele onderzoeksgebied (figuur 1). De gemeenten vallen bin-

nen de kaartbladen 24H, 25C, 30E en 30F van de topografische kaart van Nederland (schaal 

1:25.000). 

 

Wettelijk kader 

Achtergrond van de archeologische verwachtingskaarten is de mate waarin gemeenten in Neder-

land geconfronteerd worden met de noodzaak of verplichting het aspect archeologie te laten 

meewegen in ruimtelijke planprocedures. Per 1 september 2007 is door een wijziging van de 

Monumentenwet 1988 de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht gewor-

den. Met de invoering van de wet is de scheiding tussen de overheid als bevoegd gezag (be-

sluitnemer betreffende archeologie) en een gecertificeerde markt (uitvoering) een feit geworden. 

 

Kern van de wetswijziging is dat de archeologie een grotere rol binnen de ruimtelijke ordening 

heeft gekregen. Voor elke bodemingreep en alle inrichtingsplannen moet de noodzaak voor ar-

cheologisch (veld)onderzoek overwogen worden. Gevolg hiervan is dat archeologie een grotere 

‘claim’ op grond kan leggen dan voorheen het geval is geweest. Uitgangspunt hierbij is het zo-

veel mogelijk behouden van archeologische waarden in de oorspronkelijke context; behoud in 

situ. Gemeenten hebben in de beleidsuitvoering binnen de nieuwe wetgeving een grote verant-

woordelijkheid voor en een sturende rol in beheer en behoud van archeologische en cultuurhisto-

rische resten. 

 

1.2 Onderzoeksopzet 

Conform het PvA (Voormolen & Bruning, 2013) is het doel van de actualisatie “te komen tot een 

breed gedragen, eenduidig regionaal beleid, waarin de belangen van archeologie zijn afgewogen 

tegen economische, maatschappelijke en overige belangen, en dat gericht is op een proportione-

le, doelmatige en efficiënte uitvoering van archeologische onderzoeken.” 
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Om dit doel te bewerkstelligen zijn door RAAP de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 

1. inventariseren van nieuwe waarnemingen en raadplegen van de Archeologische Monumen-

tenKaart (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort (peildatum 

15-10-2013); 

2. toevoegen van informatielaag met reeds archeologisch onderzochte gebieden in het kader 

van de Archeologische MonumentenZorg (AMZ; peildatum 15-10-2013) en verwerken in het 

kaartbeeld; 

3. uitvoeren van een beknopte analyse van een aantal archeologische onderzoeken dat vanaf 

2007
2
 in het kader van de AMZ is uitgevoerd, om inzicht te krijgen in de werking van de be-

staande beleidscategorieën;  

4. een (beperkte) update/herbegrenzing van de bestaande morfogenetische (landschappelijke) 

eenheden om zo te komen tot een geactualiseerde archeologische verwachtingskaart per 

gemeente; 

5. uitvoeren van de veldtoets; 

6. het samenvoegen van de geactualiseerde archeologische verwachtingskaarten tot een regio-

nale kaart; 

7. verwerken van de aangepaste gegevens tot een herziene regionale beleidskaart. 

 

Tijdens stap 1 en 2 is een zo compleet mogelijk overzicht samengesteld van alle bekende geolo-

gische en archeologische gegevens uit de Duin- en Bollenstreekgemeenten. Uiteraard was voor 

de gemeenten al een schat aan informatie beschikbaar in de vorm van de bestaande verwach-

tings(waarden)- en beleidsadvieskaarten met de bijbehorende toelichtingen. De bestaande ge-

meentelijke verwachtingskaarten dienden dan ook als basis voor de huidige kaarten en rapporta-

ge, de ARCHISII-database, nieuwe onderzoeken, archeologische, geo(morfo)logische en bodem-

kundige literatuur zijn als aanvullende bronnen geraadpleegd.  

In de actualisatie van het beleid spelen de resultaten van het reeds uitgevoerde archeologisch 

onderzoek een belangrijke rol. Een groot deel van de in de gemeenten uitgevoerde onderzoeken 

dateert van na het opstellen van de bestaande gemeentelijke kaarten. Voor de gemeenten Tey-

lingen en Noordwijk is dit minder het  geval aangezien deze kaarten in respectievelijk 2009 en 

2010 zijn opgesteld. De onderzoeksgegevens zijn nagelopen en hieruit zijn zoveel mogelijk de 

gebieden geselecteerd waar geen archeologisch vervolgonderzoek meer plaats hoeft te vinden, 

dat wil zeggen de onderzochte en volledig vrijgegeven gebieden.  

Getracht is om met een analyse van de archeologische onderzoeken op basis van een aantal 

variabelen meer inzicht te krijgen in de werking van het bestaande archeologiebeleid en mogelij-

ke ruimte voor aanpassingen daarvan (stap 3). De gegevens zijn geïnventariseerd uit archeolo-

                                                                 

 

 

 
2
 Voor dit jaartal is om twee redenen gekozen: vanaf 2007 hebben de gemeenten Katwijk, Noordwijkerhout, Lisse en 

Hillegom een eigen gemeentelijk archeologiebeleid; vanaf 2007 is de Wamz van kracht. 
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gische onderzoeksrapporten geproduceerd in het kader van de AMZ.
3
 Vervolgens zijn de land-

schappelijke eenheden van de bestaande verwachtingskaarten herbegrensd (indien mogelijk en 

noodzakelijk) en zijn de eenheden zoveel mogelijk op elkaar aangesloten om een regionale kaart 

te vormen (stap 4). De aanpassing van de eenheden is gedaan op basis van geologisch en bo-

demkundig kaartmateriaal, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de resultaten uit 

nieuw (geo)archeologisch onderzoek.  

Een aantal percelen binnen de Duin- en Bollenstreek is geselecteerd voor een veldtoets (stap 5). 

Enerzijds met het oog op het toetsen van verstoringsdiepten op bollenpercelen en anderzijds ten 

behoeve van het aanscherpen van richtlijnen voor archeologische prospectief onderzoek in de 

Duin- en Bollenstreek. 

Het inventariseren van cultuurhistorische elementen (zoals bouwkundige elementen en locaties 

van al dan niet verdwenen historische bebouwing) maakte geen deel uit van dit onderzoek. De 

historisch-geografische elementen op de geactualiseerde verwachtings(waarden)kaarten zijn 

(zowel in de tekst als in het kaartbeeld) indien voorhanden integraal overgenomen van de be-

staande kaarten. Er heeft geen nieuwe historisch-geografische analyse plaatsgevonden. Com-

plementair aan de archeologische verwachtings(waarden)kaart kan een in de toekomst op te 

stellen regionale cultuurhistorische waardenkaart recht doen aan deze onderdelen binnen het 

geheel aan cultuurhistorisch erfgoed van de Duin- en Bollenstreekgemeenten. 

Wel nieuw op de kaarten zijn zones in de Jonge Duinen waar resten van de Atlantikwall worden 

verwacht en/of zijn aangetoond. De reden voor deze toevoeging is het feit dat de Jonge Duinen 

op de bestaande kaarten in feite zijn vrijgegeven tot 5 m +NAP. Dat betekent dat op veel plaat-

sen metershoog duin nooit archeologisch zal worden onderzocht. Maar juist in de top van delen 

van dit duingebied bevinden zich vanaf - en soms zelfs nog boven - maaiveld resten van de At-

lantikwall uit de Tweede Wereldoorlog (WOII). De laatste jaren neemt vanuit het archeologisch 

werkveld het archeologisch onderzoek van WOII-resten een grote vlucht.
4
 Het opnemen van 

zones van de Atlantikwall in de duinen van de gemeente Katwijk en Noordwijk komt aan deze 

ontwikkeling tegemoet. 

De herziene gemeentelijke verwachtings(waarden)kaarten zijn uiteindelijk samengevoegd tot een 

regionale kaart en vervolgens vertaald naar een beleidsadvieskaart (stappen 6 en 7), waarbij 

gestreefd is naar uniformering van beleid. In de aanpassing van de ondergrenzen ten aanzien 

van de categorieën op de beleidskaart zijn de resultaten van alle hierboven genoemde stappen 

meegenomen.  

 

                                                                 

 

 

 
3
 Deze inventarisatie van variabelen uit onderzoeksgegevens is grotendeels uitgevoerd door Hazenberg Archeologie in 

het kader van de actualisatie.  
4
 Zie ook Kok & Vos, 2013 voor een overzicht en beschrijving van archeologie van de Tweede Wereldoorlog.  
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1.3 Leeswijzer en verantwoording 

In essentie is een archeologische beleidskaart niets anders dan de visuele weergave van de 

intensiteit van het (eventueel) benodigde archeologische onderzoek in het geval er ergens 

gebouwd gaat worden of de grond anderszins verstoord wordt. Deze intensiteit en vorm van 

onderzoek wordt aangegeven in de zogenaamde AMZ-adviezen. In de rapportage wordt een 

toelichting op en verantwoording van gemaakte keuzen gegeven. De verwachtingskaarten 

verschaffen inhoudelijke achtergronden en laten de ‘bouwstenen’ van de beleidskaart zien.  

In hoofdstuk 2 wordt voor de volledigheid het principe van het opstellen van de archeologische 

verwachtings(waarden)kaart toegelicht en wordt een algemene beschrijving van de gevolgde 

methodiek gegeven. Ook de resultaten van de inventarisatie van gegevens ten behoeve van de 

actualisatie (bodem, geologie en archeologie) worden in hoofdstuk 2 uiteengezet.  

Zoals gezegd vormen de bestaande gemeentelijke kaarten en bijbehorende rapporten de basis 

voor deze actualisatie. De bestaande beschrijvingen voor de verschillende gemeenten en 

dorpskernen dienden conform het PvA apart te blijven bestaan. Relevante delen van de 

betreffende hoofdstukken uit de bestaande rapportages zijn op verzoek van de deelnemende 

gemeenten vrijwel integraal opgenomen als hoofdstuk 3 in onderhavig rapport.
5
 

Hoofdstuk 4 doet verslag van de methoden en resultaten van de veldtoets. Ook wordt hier de 

analyse van de onderzoeksgegevens vermeld. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de archeo-landschappelijke verwachtingseenheden vertaald 

naar verwachtingszones met een hoge, middelhoge en lage verwachte dichtheid aan 

archeologische resten. De beslissingsregels die hieraan ten grondslag liggen, worden in dit 

hoofdstuk nader toegelicht. Aan de verwachtingszones is een advies gekoppeld inzake het te 

voeren AMZ-beleid. Op basis van de resultaten uit voorgaande stappen is dit advies aangescherpt 

en is de regionale archeologische beleidskaart tot stand gekomen. De onderbouwing van de 

ondergrenzen op de beleidskaart wordt gegeven in hoofdstuk 6. 

Bijlage 1 betreft de boorbeschrijvingen van de boringen die zijn gezet in het kader van de 

veldtoets. De catalogi van oude vindplaatsen zijn samen met die van de nieuwe vindplaatsen en 

de monumententerreinen per gemeente bijgevoegd aan de toelichting als aparte bijlagen 

(bijlagen 2 t/m 7). De dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische en geologische 

perioden zijn vermeld in tabel 1. Achter in dit rapport is een lijst met gebruikte afkortingen 

opgenomen en worden enkele vaktermen beschreven (verklarende woordenlijst). 

 

1.4 Kwaliteit en richtlijnen 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo-

                                                                 

 

 

 
5
 Het betreft hoofdstukken uit de rapporten van Schute & Jansen (2007), Schute (2007a, -b en -c), Schute (2009) en 

Groot & Wilbers (2011). 
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gie (KNA, versie 3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

(SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtsnoer. RAAP beschikt over een opgravingsver-

gunning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

 

1.5 Dankwoord 

De auteurs van het rapport willen de eigenaren van de percelen die zijn onderzocht tijdens de 

veldtoets graag uitdrukkelijk bedanken voor hun medewerking. Ook het bedrijf Envita uit Nijme-

gen verdient een groot woord van dank voor het mogelijk maken van een veldtoets in het 

strandwallengebied met de door hen ontwikkelde steekguts. Tot slot zijn de auteurs de beheer-

ders van het AtlantikWall Platform (http://www.atlantikwallplatform.eu/), de heren Paul Dijkstra en 

Geert Jan Mellink, zeer erkentelijk voor het belangeloos beschikbaar stellen van gegevens over 

de Atlantikwall binnen de gemeenten Katwijk en Noordwijk. 
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro
e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C: Karolingische tijd

B: Merovingisch tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

Subboreaal

Atlanticum

Boreaal

Preboreaal

Denekamp

Hengelo

Moershoofd

Odderade

Eemien

W
e
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h
s
e
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e
n

P
le
n
ig
la
c
ia
a
l

V
ro
e
g

G
la
c
ia
a
l

L
a
a
t

G
la
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ia
a
l

L
a
a
t

M
id
d
e
n

V
ro
e
g

Belvedère/Holsteinien

Elsterien

Brørup

Saalien II

Saalien I

Glaciaal x

Bølling

Allerød

Late Dryas

Vroege Dryas

Vroegste Dryas

Vroeg

Subatlanticum

Laat

Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

C
- 1850

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

-4200

-4900/5300

-6450

-8640

-9700

-35.000

-12.500

463.000

-250.000

-16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

-9700

-450 voor Chr.

-0

-3700

-7300

-8700

-1150 na Chr.

-11.050

-11.500

-12.000

-60.000

-71.000

-30.500

-114.000

-126.000

-236.000

-241.000

-322.000

-384.000

-416.000

-13.500

-12.500

-336.000
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2 Het opstellen van een archeologische 

verwachtingskaart 

2.1 Inleiding 

Archeologische resten zijn veelal vergankelijk en uiterst kwetsbaar: tot ver in de historische tijd 

is voor bewonings- en grafstructuren, alsmede gebruiksvoorwerpen voornamelijk gebruikgemaakt 

van plantaardig materiaal en aarde. Als gevolg van afdekking door bijvoorbeeld mariene afzettin-

gen, veengroei of antropogene cultuurlagen zijn resten vaak ook nog eens (diep) verborgen on-

der het maaiveld. Dit kan positieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld conservering, maar het 

betekent ook dat dergelijke - vaak zeer waardevolle - archeologische vindplaatsen nagenoeg 

onzichtbaar zijn. Bij bodemingrepen kunnen archeologische resten snel verloren gaan. Gezien 

het feit dat verstoring van het bodemarchief onomkeerbaar en onherstelbaar is, zijn goed onder-

bouwde keuzen op het gebied van archeologisch beleid onontbeerlijk.  

De ruimtelijke verspreiding van archeologische vindplaatsen, met name nederzettingsterreinen, 

is niet willekeurig, maar sterk gerelateerd aan de opbouw van het landschap. Reliëf, bodemtypen 

en waterhuishouding zijn door de eeuwen heen sterk van invloed geweest op de gebruiksmoge-

lijkheden voor de mens. Vindplaatsen uit de Prehistorie komen in de regel voor op hoge, droge 

plaatsen nabij water. Strandwallen, duinen, oeverwallen bijvoorbeeld hebben vaak een zeer lan-

ge bewoningsgeschiedenis. Maar ook kleinere landschapselementen zoals kreekjes in getijden-

gebieden blijken bewoond te zijn geweest. Uitgebreide kennis van het (verleden) landschap, de 

landschapsgenese, geomorfologie, waterhuishouding en bodemgesteldheid is daarom van groot 

belang voor een goed begrip van de ligging en verspreiding van bekende archeologische vind-

plaatsen in het gebied. Met deze kennis is de aanwezigheid van archeologische resten in het 

huidige landschap tot op zekere hoogte te voorspellen en kan een verwachtingsmodel worden 

geformuleerd (zie hoofdstuk 5). Dit verwachtingsmodel vormt de basis van de archeologische 

verwachtingskaart: een kaart waarop de verwachte relatieve dichtheid aan archeologische resten 

vlakdekkend is weergegeven (kaartbijlagen 1 t/m 7). 

 

2.2 Kernbegrippen 

Archeologie en archeologische waarden 

Archeologie als wetenschap is gericht op de reconstructie van samenlevingen in het verleden 

door middel van opsporing, onderzoek en conservering van de materiële overblijfselen van men-

selijke activiteiten. Doel is enerzijds het verkrijgen van kennis over de menselijke samenleving 

door de tijden heen en anderzijds het verkrijgen van beter inzicht in de processen waardoor sa-

menlevingen veranderen.  

Archeologische waarden zijn resten uit het verleden die zich in de vorm van grondsporen en/of 

materiële resten in de bodem bevinden. Ze zijn over het algemeen niet zichtbaar aan de opper-
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vlakte. Archeologische waarden zijn onderdeel van de bodem, ze zijn hiermee onlosmakelijk 

verbonden. Dit maakt ze bijzonder kwetsbaar voor bodemingrepen. Veranderingen in de struc-

tuur van de bodem leiden onherroepelijk tot informatieverlies of zelfs tot totale vernietiging. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld natuurwaarden hebben archeologische waarden geen regeneratie-

vermogen: wat weg is, is voorgoed verloren.  

Archeologische waarden hebben als cultureel erfgoed, naast een wetenschappelijke waarde, een 

waarde voor de samenleving als geheel. Samen met andere cultuurhistorische (historisch-

geografische en bouwkundige) waarden en het landschap waarvan ze deel uitmaken, hebben 

archeologische waarden als dragers van een gemeenschappelijke geschiedenis en identiteit van 

groepen mensen een grote cultuurhistorische betekenis (Groenewoudt, 1994). 

 

Vindplaatsen versus verwachtingen 

Een archeologische vindplaats is een locatie waar daadwerkelijk archeologische resten zijn aan-

getroffen. Archeologische vindplaatsen zijn dus bekend. Daarmee trekken ze de aandacht weg 

van wat niet bekend is. Dit is een groot probleem, omdat, zoals de ervaring leert, het bekende 

aantal vindplaatsen maar het topje van de ijsberg vormt van het daadwerkelijke aantal. Vooral in 

gebieden waar de laatste tienduizend jaar (een doorlopende) sedimentatie heeft plaatsgevonden 

is veel afgedekt en dus onzichtbaar beneden het maaiveld. 

Juist datgene wat niet bekend is, wordt met een verwachtingskaart inzichtelijk gemaakt en in een 

archeologische verwachting uitgedrukt. De verwachting betreft hier de verwachte vindplaats-

dichtheid, weergegeven op een kaart. De betrouwbaarheid van de geformuleerde archeologische 

verwachtingen is hierbij uiteraard afhankelijk van de mate van gedetailleerdheid van de beschik-

bare basisinformatie. De archeologische verwachtingskaart is samengesteld op basis van be-

kende geologische en archeologische gegevens van het onderzoeksgebied en soortgelijke ge-

bieden.  

 

2.3 Methodische achtergrond van de verwachtingskaart 

Landschap als basis 

Een archeologische verwachtingskaart wordt voornamelijk opgesteld aan de hand van een ana-

lyse van landschappelijke kenmerken van bekende nederzettingslocaties (zie o.a. De Boer e.a., 

2009; Schute, 2009; Wink e.a., 2010). Op basis van deze analyse en door toepassing van arche-

ologische expertise aangaande de landschappelijke ligging van (pre-)historische nederzettingen 

in algemene zin, is het mogelijk gebieden te begrenzen waarvan archeologische informatie nog 

ontbreekt, maar waar wel vindplaatsen worden verwacht. Het gebruik van bodemkaarten en 

geo(morfo)logische kaarten voor het opstellen van een archeologische verwachtingskaart komt 

voort uit de aanname dat de bewoning in een gebied sterk gekoppeld is aan bepaalde aardkun-

dige/landschappelijke kenmerken van dit gebied. Dergelijke landschappelijke zones worden ook 

wel aangeduid als archeo-landschappelijke eenheden: natuur- of cultuurlandschappelijke eenhe-

den met een archeologische betekenis. Zo wordt volgens de huidige stand van kennis aangeno-

men dat jagers-verzamelaars zich vooral aangetrokken hebben gevoeld tot gebieden waar (rela-
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tief) veel(micro) reliëf in combinatie met water aanwezig is. Dergelijke gebieden bieden immers 

vaak een breed spectrum aan voedselbronnen op relatief korte afstand, zoals vis, wild en plant-

aardig voedsel (vruchten e.d.). Landbouwers daarentegen zullen met name oog hebben gehad 

voor vruchtbare, makkelijk te bewerken gronden met een gunstig grondwaterpeil.  

De archeologische verwachtingskaart is daarmee voor een belangrijk deel gebaseerd op beken-

de archeologische gegevens (voornamelijk voedseleconomie) en de opbouw van het landschap. 

Door gebruik te maken van archeologische kennis over locatiekeuzefactoren in het verleden en 

de bodemkundige, geologische en waterhuishoudkundige kenmerken van het landschap, is een 

duidelijk onderscheid te maken tussen gebieden met een hoge, middelhoge en lage verwachte 

dichtheid aan archeologische resten. Het vaststellen van de archeologische verwachting voor de 

Duin- en Bollenstreekgemeenten is dus grotendeels gebaseerd op een deductieve benadering 

(Deeber & Wiemer, 1999). De grenzen van de archeologische verwachtingszones vallen daarom 

samen met landschappelijke grenzen. Een voordeel van deze benaderingswijze is dat de gren-

zen van de verwachtingszones een landschappelijke relevantie hebben en dat ze daardoor in 

sommige gevallen ook (eenduidig) in het veld herkenbaar en te begrenzen zijn. 

De verschillende verwachtingszones verschaffen inzicht in de verwachte kwantiteit aan archeo-

logische vindplaatsen. In een zone met een hoge archeologische verwachting zal de kwantiteit 

aan archeologische resten het hoogst zijn. In zones met een lage archeologische verwachting is 

dit juist laag. Laag wil in dit geval dus niet zeggen dat er geen archeologische resten aanwezig 

zijn, maar wel dat het er naar verwachting relatief weinig zullen zijn. Vaak betreft het een catego-

rie van archeologische resten die vrij geïsoleerd voorkomt en waarvan de ligging niet of nauwe-

lijks voorspelbaar is, zoals offerdepots, schatvondsten, etc. 

 

2.4 Beperkingen van archeologische verwachtingskaarten 

Detail en kaartschaal 

De zeggingskracht en toepasbaarheid van een archeologische verwachtingskaart worden sterk 

bepaald door de kwaliteit van de gegevens die aan de verwachtingskaart ten grondslag liggen. 

Deels bestaan deze uit geologisch en bodemkundig kaartmateriaal - al dan niet verfijnd op basis 

van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; zie ook Berendsen & Volleberg, 2007). Indien 

het kaartmateriaal onvolledig, onnauwkeurig of zeer kleinschalig is, dan zal dit zijn weerslag 

hebben op het detailniveau van de archeologische verwachtingskaart.  

De verwachtingsmodellen op hun beurt zijn gebaseerd op verschillende soorten (beschikbare) 

archeologische data, algemeen geaccepteerde wetenschappelijke inzichten, theorieën en op 

‘expert-judgement’. Vanzelfsprekend bevatten deze bronnen verschillende soorten van onvolle-

digheid, onzekerheid en subjectiviteit. Een archeologische verwachtingskaart moet derhalve niet 

worden gezien als een onveranderlijk, statisch product, maar veel meer als een instrument dat 

richting geeft en dat op basis van nieuwe inzichten (bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe 

archeologische vondsten) aangepast of herzien kan en eigenlijk moet worden. 

Voor een goed onderbouwde verwachtingskaart op gemeentelijk niveau wordt bij voorkeur ge-

werkt met kaartmateriaal met een schaal van 1:10.000. In de praktijk blijkt echter dat dergelijk 
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materiaal niet voor alle gebieden (vlakdekkend) voorhanden is. Dat geldt in het bijzonder voor 

(dieper gelegen) holocene landschappen. In dergelijke gevallen zal gebruikgemaakt moeten wor-

den van kleinschaliger (minder gedetailleerd) kaartmateriaal, veelal met een schaal van 1:50.000 

of kleiner. Bodemkaarten zijn meestal gebaseerd op een relatief klein aantal (vaak ondiepe) 

boringen en waarnemingen. Hieruit volgt dat de grenzen tussen bepaalde (bodem)eenheden niet 

‘scherp’ zijn en de bodemkaart geen informatie geeft over het dieper gelegen landschap. Borin-

gen die zijn verkregen uit niet-archeologisch onderzoek liggen meestal onregelmatig verspreid 

over het te onderzoeken gebied en missen de gedetailleerde boorbeschrijvingen die nodig zijn 

voor gebruik binnen archeologisch onderzoek. Uit dergelijke boringen is slechts de globale litho-

stratigrafie af te leiden. 

 

Vestigingsfactoren en locatiekeuze 

Tot op heden maken archeologische verwachtingsmodellen in Nederland voornamelijk gebruik 

van vestigingsfactoren en locatiekeuzen die gebaseerd zijn op economische motieven. Door 

gebruik te maken van geologische en bodemkundige gegevens kunnen deze op relatief eenvou-

dige wijze worden herleid. Het economisch handelen van de mens is in de eerste plaats gericht 

op het verwerven van elementaire zaken als voeding, kledij en behuizing en op het vervaardigen 

van werktuigen en goederen die kunnen bijdragen tot deze verwerving (zoals wapens voor jacht-

activiteiten). De weerslag hiervan is te vinden in nederzettingen, jachtkampen of akkerarealen.  

In werkelijkheid is (was) ‘locatiekeuze’ natuurlijk veel complexer: culturele, politieke, religieuze 

en/of sociale motieven hebben eveneens een rol gespeeld (Arnoldussen, 2008). Hierover is met 

name uit de prehistorische perioden echter weinig bekend; dergelijke aspecten kunnen voorals-

nog niet of nauwelijks gebruikt worden in verwachtingsmodellen. 

Economische motieven hebben in hoofdzaak betrekking op de fysieke mogelijkheden en beper-

kingen van het landschap waarin men leefde (fysisch-geografische variabelen). Deze kunnen 

herleid worden door bestudering van de landschappelijke ontwikkeling en de gebruiksmogelijk-

heden gedurende verschillende perioden. Terwijl aan bepaalde landschappelijke parameters in 

alle archeologische perioden een vergelijkbare verwachting kan worden gekoppeld (hoog en 

droog: hoge archeologische verwachting, laag en nat: lage archeologische verwachting), zijn er 

in de loop van de tijd tevens duidelijke verschillen in locatiekeuze te onderscheiden. Meest mar-

kant zijn de verschillen tussen de gemeenschappen van jager-verzamelaars of prehistorische 

landbouwers enerzijds en, in economische zin, meer complexe middeleeuwse samenlevingen 

anderzijds.  

Ook voor de landbouwers geldt echter dat de eisen die deze groep aan zijn omgeving stelt door 

de tijd heen veranderen. De eerste landbouwers zullen met de beperkte middelen die ze tot hun 

beschikking hadden niet veel invloed hebben gehad op de bodemvruchtbaarheid. In de loop van 

de tijd echter was men door het gebruik van bijvoorbeeld een goede ploeg of voldoende 

(kunst)mest beter in staat de bodemvruchtbaarheid te beïnvloeden. Hierdoor konden in de loop 

van de tijd steeds marginalere gebieden gebruikt worden als landbouwgrond. De bewoning van 

een gebied werd dus ook sterk bepaald door de mogelijkheden die men had om het gebied naar 

zijn hand te zetten. 
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Al vanaf het Neolithicum heeft de mens invloed uitgeoefend op het natuurlijke landschap. De 

mate waarin de mensen vanaf de Late Middeleeuwen het natuurlijke landschap naar hun hand 

zetten om bijvoorbeeld gunstige bewoningsmogelijkheden te creëren, is echter enorm toegeno-

men: het aanleggen van dijken, ontginnen of afgraven van veengebieden, aanleggen van polders 

en het afdammen van waterlopen. Het vertalen van louter bodemkundige en geologische gege-

vens naar archeologische verwachtingen is voor de (Late) Middeleeuwen dan ook slechts in be-

perkte mate mogelijk. 

 

Archeologische verwachtingskaarten in holocene sedimentatiegebieden 

Ten aanzien van archeologische verwachtingswaarden in (holocene) sedimentatiegebieden moe-

ten enkele opmerkingen gemaakt worden. Aan de analyse liggen landschappelijke kenmerken 

van bekende vindplaatsen uit het te onderzoeken gebied ten grondslag. Daarbij gaat het in de 

meeste gevallen om oppervlaktevindplaatsen, gelegen in specifieke landschappelijke zones. Het 

betreft zones die vaak - nabij het maaiveld - archeologisch rijk zijn en toegankelijk zijn voor het 

doen van oppervlaktewaarnemingen. Als gevolg hiervan heeft de archeologische verwachtings-

kaart vooral een voorspellende waarde met betrekking tot de aanwezigheid van nederzettingen 

aan of dicht aan de oppervlakte in overeenkomstige landschappelijke zones. 

Op zich is laatstgenoemd aspect een positief gegeven, aangezien juist deze categorie vindplaat-

sen het meest door aantasting wordt bedreigd. De archeologische verwachtingswaarden lijken 

echter een minder betrouwbaar beeld op te leveren als het gaat om gebieden met gave vind-

plaatsen die door sedimenten zijn afgedekt en zich niet aan de oppervlakte manifesteren. Juist 

op dit punt is inmiddels de nodige ervaring opgedaan in sedimentatiegebieden in het rivierenge-

bied en West-Nederland (o.a. Schute & Jansen, 2007; De Boer, 2008; De Boer e.a., 2009; Wink 

e.a., 2010; 2012; zie ook Leusen & Kamermans, 2005). Om dit probleem te ondervangen worden 

tegenwoordig soms gestapelde archeologische verwachtingskaarten gemaakt op basis van in de 

tijd onderscheiden landschappen. In eerste instantie wordt een analyse gemaakt van de genese 

en opbouw van het onderzoeksgebied. Zo goed mogelijk worden de verschillende in de tijd te 

onderscheiden landschappen bestudeerd. Voor elk landschap wordt een aparte archeologische 

verwachtingskaart gemaakt, die later samengevoegd worden. Deze samengestelde kaart heeft 

als doel de totale archeologische verwachting (onafhankelijk van de stratigrafie) in relatie tot de 

geplande ingrepen weer te geven. De (deel)kaarten zijn in feite de momentopnamen voor de 

verschillende landschappen of sedimentaire niveaus. Voor Katwijk geldt echter een specifiek 

probleem: de ligging van de huidige gemeente in de voormalige Rijnmonding, ofwel het Oude 

Rijnestuarium; in combinatie met het duin- en strandwallenlandschap was er in dit gebied door 

de tijd heen een zeer complexe interactie tussen de diverse landschappen. Grofweg kan onder-

scheid worden gemaakt tussen kwelderlandschappen, overstoven kwelders, kreken en geulen, 

strandwallen, strandvlakten en duinen. Om dit te ondervangen is voor een geomorfologische 

benadering gekozen, waarbij vanaf de vorming van de oudste strandwallen de archeologische 

verwachting wordt beschreven. Een beleidsmatige vertaling van een dergelijke meervoudige 

archeologische verwachting wordt afhankelijk van de diepte van ingreep. 
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Bij een gestapelde verwachtingskaart wordt van de aanname uitgegaan dat wanneer op één punt 

in de tijd een willekeurige locatie voor een van de archeologische hoofdperioden een hoge ar-

cheologische verwachting heeft, de samengestelde archeologische verwachting hoog is. In het 

onderzoeksgebied doet deze situatie zich met name voor in het Jonge Duinen gebied en het 

Oude Rijnestuarium. Opgemerkt moet worden dat het pleistocene dekzand buiten beschouwing 

is gelaten: de grote diepte waarop dit zand ligt maakt het nauwelijks relevant hier systematisch 

rekening mee te houden, bovendien is er zo weinig informatie over voorhanden dat er geen en-

kele gefundeerde uitspraak over gedaan kan worden. 

 

2.5 Actualisatie: inventarisatie van nieuwe gegevens 

Ten behoeve van de actualisatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS), peildatum 15-10-2013; 

- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK), peildatum 15-10-2013; 

- rapportages van archeologische onderzoeksmeldingen geregistreerd in ARCHIS, peildatum 15-

10-2013; 

- de bestaande archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Katwijk 

(Schute & Jansen, 2007); 

- de bestaande archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Noordwijk 

(Groot & Wilbers, 2011); 

- de bestaande archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Hillegom 

(Schute, 2007a); 

- de bestaande archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Lisse 

(Schute, 2007b); 

- de bestaande archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Noordwij-

kerhout (Schute, 2007c); 

- de bestaande archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Teylingen 

(Schute, 2009; Kloosterman, 2011); 

- bodemkaart van de Bloembollenstreek (Van der Meer, 1952); 

- de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zuid-Holland; 

- Inventarisatie limesweg West-Nederland (Luksen-IJtsma, 2010); 

- Limeskaart provincie Zuid-Holland (Jansen, Briels & Kloosterman, 2011); 

- paleogeografische reconstructie van de limes-zone (Van Dinter, 2012); 

- overige literatuur en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst); 

- de recente topografische kaart 1:25.000; 

- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

- het DINO-loket. 

 

Voor de actualisatie van de archeologische verwachtingszones zijn de bestaande landschappe-

lijke eenheden van Katwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom verfijnd (Schute & Jansen, 2007; 

Schute, 2007a, 2007b, 2007c; Schute, 2009) en zijn die van Noordwijk (Groot & Wilbers, 2011) 

voor een deel aangepast. De verfijning richtte zich met name op de Jonge Duinen (met het AHN) 
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en op het verwerken van resultaten uit archeologisch onderzoek. De loop van de post-Romeinse 

Oude Rijn is grotendeels gebaseerd op kaart 1 van Groot & Wilbers (2011) en de paleogeografi-

sche kaart van Van Dinter (2012).  

 

Het voert te ver om in deze rapportage alle resultaten van de in het kader van de AMZ uitge-

voerde onderzoeken en de geregistreerde waarnemingen te bespreken. De resultaten van de 

inventarisatie zijn verwerkt in de kaartbeelden, met name om begrenzingen van landschappelijke 

eenheden te verfijnen en nieuwe vindplaatsen toe te voegen aan het kaartbeeld. Ook zijn de 

gebieden die vrijgesteld zijn na archeologisch onderzoek aan de kaarten toegevoegd. Voor be-

schrijvingen van de resultaten van de verschillende archeologische onderzoeken wordt verwezen 

naar de oorspronkelijke rapportage bij de betreffende onderzoeksmelding. De onderzoeksmel-

dingsnummers staan weergegeven bij de onderzochte gebieden op de kaartbijlagen 9 tot en met 

14. 

 

2.6 Resultaten van de inventarisatie 

Archeologie 

Werkwijze bij het samenstellen van de vindplaatsencatalogus 

De opzet van de ARCHIS-database laat zich niet direct vertalen in verspreidingskaartjes met 

vindplaatsen per archeologische periode. Het betreft locaties waar archeologische vondsten 

en/of waarnemingen zijn gedaan; de vindplaatsen hebben geen wettelijke status. Het basisele-

ment binnen ARCHIS is de waarneming. Een waarneming omvat alle documentatie van één of 

meerdere grondsporen of vondsten, die gevonden zijn op een bepaalde locatie, op een bepaald 

tijdstip en door een bepaald persoon (De Wit & Sloos, 2008). Dit heeft tot gevolg dat wanneer 

bijvoorbeeld vondsten van één bepaalde vindplaats in verschillende jaren, of door verschillende 

waarnemers, aangeleverd worden, de vindplaats automatisch meerdere waarnemingsnummers 

heeft. Deze zijn voor het opstellen van de vindplaatscatalogi waar mogelijk samengevoegd. Ook 

de aard en de kwaliteit van de ARCHIS-waarnemingen is zeer divers. Waarnemingen kunnen 

bestaan uit uitgebreide en nauwkeurige beschrijvingen van de vindplaats met alle relevante ge-

gevens. Enkele waarnemingen zijn echter dermate 'arm' aan informatie dat deze feitelijk on-

bruikbaar zijn in het kader van dit onderzoek. Soms zijn de coördinaten van een vindplaats 

slechts op gissingen gebaseerd (nauwkeurigheid van maximaal 1 km) en kunnen ze niet op een 

kaart worden weergegeven. Deze waarnemingen (in ARCHIS aangeduid met 'nauwkeurigheid 0') 

zijn niet opgenomen als vindplaats op de kaartbijlagen.  

Daarnaast wordt in ARCHIS per waarneming een gecodeerde opsomming van het vondstmateri-

aal gegeven. De aard van de vindplaats is in enkele gevallen onduidelijk. In het kader van on-

derhavig onderzoek zijn vooral nederzettingen (terreinen met nederzettingsvondsten) van be-

lang; deze locaties zijn op een bepaald moment in de tijd aantrekkelijk geweest voor bewoning 

en begraving. Toch is getracht zoveel mogelijk waarnemingen op de archeologische kaarten mee 

te nemen. Zonder dat deze waarnemingen direct duiden op bijvoorbeeld de aanwezigheid van 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [1 9 ]  

 

 

 

nederzettingsterreinen of grafvelden, kunnen zij er toch op wijzen dat er in een bepaald gebied 

iets anders kan voorkomen (bijv. vindplaatsen met een rituele functie of depots). 

 

AMK-terreinen 

Ten behoeve van de actualisatie zijn de archeologische monumenten (AMK-terreinen) 

geïnventariseerd en weergegeven op de kaartbijlagen. In tabel 2 staan de voor de gemeenten 

beschikbare gegevens vermeld. Voor een uitgebreidere rapportage van de AMK-terreinen per 

gemeente wordt verwezen naar de betreffende catalogus in de bijlage. 

 

ARCHIS-waarnemingen 

In ARCHIS staan voor het gehele onderzoeksgebied 430 waarnemingen/vondstmeldingen gere-

gistreerd.
6
 In tabel 2 is dit aantal uitgesplitst per gemeente. Het totale aantal waarnemingen is 

inclusief de waarnemingen die al zijn verwerkt in de oude verwachtingskaarten. Deze ‘oude’ 

waarnemingen zijn niet nogmaals bekeken, maar zijn wel als vindplaats overgenomen in de 

kaartbijlagen. De nieuwe waarnemingen zijn gefilterd volgens bovenstaande methode. Daar waar 

zij betrekking hebben op dezelfde vindplaats zijn de waarnemingen samengevoegd en verwijderd 

indien niet bruikbaar voor het onderzoek. In enkele gevallen hebben AMK-terreinen en ARCHIS-

waarnemingen betrekking op dezelfde vindplaats of zijn gerelateerd aan (meerdere fasen van) 

vervolgonderzoek op dezelfde locatie. In deze gevallen zijn de waarnemingen ondergebracht 

onder één catalogusnummer. Van oudere vondstmeldingen is de exacte locatie vaak niet hele-

maal duidelijk. Indien er in de directe omgeving vergelijkbare en betrouwbaardere meldingen 

bekend zijn, zijn deze hiermee samengevoegd en in een aantal gevallen niet opgenomen in de 

catalogi. Verder kunnen verschillende catalogusnummers meerdere complextypen en/of perioden 

omvatten.  

Uiteindelijk is op deze wijze per gemeente een catalogus van nieuwe vindplaatsen vervaardigd, 

waarin de verschillende vindplaatsen een RAAP-nummering hebben gekregen: bijlagen 2 tot en 

met 7. In de nieuwe catalogi zijn de vindplaatsen uit de bestaande kaarten niet opgenomen. De 

‘oude’ catalogi blijven bestaan en zijn per gemeente opgenomen in de betreffende bijlagen. Uit-

zondering hierop vormt de catalogus voor de gemeente Noordwijk, waarvoor geen bestaande 

beschikbaar was. De op de kaartbijlagen en in de tekst gebruikte nummers verwijzen naar de 

oude en nieuwe catalogi. De oorspronkelijke nummering van de vindplaatsen in de gemeenten 

Katwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen is hierbij gehandhaafd en de nieuwe 

vindplaatsen zijn per gemeente doorgenummerd.  

De historisch-geografische elementen en objecten (historische kern, wegen, verkavelingspatro-

nen etc.) zijn in principe niet opgenomen in de archeologische vindplaatscatalogi. 

 

                                                                 

 

 

 
6
 Peildatum 15-10-2014. 
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Nieuwe vindplaatsen gemeente Katwijk 

Voor de gemeente Katwijk heeft de filtering van de nieuwe ARCHIS-waarnemingen 25 nieuwe 

vindplaatsen opgeleverd (bijlage 2). Aan het kaartbeeld van de gemeente Katwijk zijn tevens de 

locaties van waarnemingen van de Romeinse limesweg toegevoegd (Luksen-IJtsma, 2010). Met 

name het onderzoek in het voormalig Vliegveld Valkenburg heeft een verrijking van het vind-

plaatsen bestand opgeleverd. 

 

Nieuwe vindplaatsen gemeente Noordwijk 

Na filtering van de 81 in ARCHIS geregistreerde waarnemingen uit de gemeente Noordwijk zijn 

51 vindplaatsen in de catalogus opgenomen (bijlage 3).  

Opvallend is dat een aantal waarnemingen in de gemeente Noordwijk niet zozeer betrekking 

heeft op aangetroffen archeologische resten, maar op potentieel archeologische niveaus. Deze 

worden veelal gevormd door al dan niet afgedekte bodems in het landschap van Oude Duinen op 

strandwallen (bijvoorbeeld vindplaats 17). Dat dergelijke landschappelijk eenheden feitelijk als 

archeologische indicator kunnen worden gezien is zeer terecht.  

In het plangebied Boeckhorst in de gemeente Noordwijk bijvoorbeeld zijn in de Oude Duinen op 

meerdere niveaus bij gravend archeologisch onderzoek akkerlagen aangetroffen in/onder afge-

dekte bodems (vindplaats 3). Het oudste niveau bevat sporen van eergetouwkrassen en is te 

dateren in de periode Neolithicum-IJzertijd (De Groot, 2008). Door vernatting in de hierop vol-

gende periode is het duin overgroeid met veen, lokaal onderbroken door stuifzandlaagjes. Na de 

vernatting vond wederom duinvorming plaats, waarschijnlijk aan het einde van de IJzertijd of de 

Romeinse tijd. In dit Oude Duinzand is vervolgens opnieuw een akkerlaag ontstaan. Op basis 

van vondstmateriaal uit de bouwvoor (o.a. Steengoed en een pijpensteel), die direct op deze 

akkerlaag ligt, is deze gedateerd in de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd.  

 

Ook zijn in de gemeente Noordwijk in door de wind uitgestoven gaten in de duinen op meerdere 

locaties handgevormd aardewerk aan het oppervlak verzameld (bijvoorbeeld vindplaats 46). De 

locatie van deze losse vondsten is in ARCHIS vaak niet exact aangegeven, maar de vondsten 

geven wel degelijk informatie over de aanwezigheid van afgedekte bewoningsniveaus uit de pre-

historie in het Jonge Duingebied. Dergelijke waarnemingen zijn dan ook als vindplaats opgeno-

men. 

Ter informatie is ook een aantal losse vondsten zonder exacte vondstlocatie in de catalogus 

gehandhaafd. Het gaat om vondsten die gedaan zijn tijdens veldverkenningen van dhr. Roden-

burg (vindplaatsen 47 t/m 49).  

 

Nieuwe vindplaatsen gemeente Noordwijkerhout 

Na filtering van de gegevens uit de gemeente Noordwijkerhout zijn negen nieuwe vindplaatsen in 

de catalogus opgenomen (bijlage 4). 

Tijdens een recente opgraving in de Zilk ter hoogte van de sportvelden is een karakteristiek deel 

van de bewoning in de Oude Duinen op strandwal-landschap gedocumenteerd (Briels, in voorbe-

reiding). Het duin waarin minstens drie bewoningsniveaus zijn aangetroffen is afgezet op de 

strandwal die een noordwest-zuidoostelijke oriëntatie heeft. De jongste vindplaats betreft een 
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nederzettingsterrein uit de IJzertijd. Door het glooiende duinlandschap varieert de hoogteligging 

van de vindplaats tussen circa 1,8 m +NAP (top duin) en aflopend naar het oosten op circa 1,4 m 

+NAP (flank duin). Ook is een nederzettingsterrein uit de Late Bronstijd aangetroffen op circa 1,8 

m +NAP (top duin) aflopend naar circa 1,0 m +NAP (flank duin). Hieruit wordt door Briels (in 

concept) afgeleid dat op de top van het duin de sporen uit de IJzertijd op dezelfde hoogte liggen 

als de sporen uit de Bronstijd. Er is hier dus geen of nauwelijks sprake van verticale stratigrafie. 

In het oosten (flank) en uiterste westen (lichte depressie in het duin) van het plangebied is wel 

een verticale stratigrafie waargenomen en blijkt op basis van het profiel dat het om twee ver-

schillende archeologische vindplaatsen gaat. De oudste fase van menselijke activiteit op het duin 

bestaat uit een (mogelijk) nederzettingsterrein inclusief akker met eergetouwkrassen uit het Laat 

Neolithicum en/ of Bronstijd op een diepte tussen 0,3 m -NAP en 0,75 m -NAP. 

 

Nieuwe vindplaatsen gemeente Lisse 

Uit de gemeente Lisse waren slechts drie nieuwe waarnemingen geregistreerd, waarvan één 

nieuwe vindplaats heeft opgeleverd: vindplaats 15 (bijlage 5). Het betreft restanten van funderin-

gen van bebouwing vanaf de 17e eeuw (Corver, 2008: ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 

32361; ARCHIS-waarnemingsnummer 421276). 

 

Nieuwe vindplaatsen gemeente Teylingen 

In 2011 is een eerste actualisatie van de verwachtingskaart van de gemeente Teylingen uitge-

voerd. Hierbij ging het met name om het toevoegen van nieuwe ARCHIS-gegevens en het van de 

beleidskaart afvoeren van reeds afdoende onderzochte terreinen. Er zijn destijds geen nieuwe 

vindplaatsen toegevoegd aan de bestaande vindplaatsencatalogus en ook het aantal AMK-

terreinen was niet gewijzigd (Kloosterman, 2011). Ten behoeve van de huidige actualisatie zijn 

de nieuwe waarnemingen sinds september 2011 geïnventariseerd. Het bleek om twee nieuwe 

meldingen te gaan, die na filtering zijn toegevoegd aan de nieuwe vindplaatsencatalogus (vind-

plaatsen 42 en 43; bijlage 6). Beide gevallen betreffen vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen.  

Vindplaats 43 omvat de melding van kloostermoppen aan de Wasbeeklaan in Warmond. Het 

formaat baksteen wijst op een gebouw uit Late Middeleeuwen (vanaf begin 13e eeuw). Nader 

onderzoek van de vindplaats heeft uitgewezen dat op het terrein een middeleeuwse versterking 

heeft gestaan (Van Doesburg & Van der Heiden, 2013). In het veld zijn twee concentrische wal-

len en grachten aangetroffen welke een perceel van ongeveer 40 meter omsloten. Sporen van 

een op het perceel vermoede donjon zijn niet aangetroffen. Volgens Van Doesburg en Van der 

Heiden (2013) is deze toren na het midden van de 18e eeuw waarschijnlijk gesloopt. De locatie 

en datering van deze burcht past in het beeld van de bouw van versterkingen in het veengebied 

gedurende de 13e eeuw (Van Doesburg & Van der Heiden, 2013). In de loop van de 14e en 15e 

eeuw werden op de hoger gelegen strandwallen kastelen gebouwd welke de functie van de 

burchten in het laaggelegen veen overnamen. 

Aanvullend hierop zijn op basis van Van Doesburg & Van der Heiden (2013) nog drie locaties 

van (mogelijke) burchten toegevoegd aan de catalogus. De burcht Alkemade staat geregistreerd 

als vindplaats 44. Het betreft de resten van een laatmiddeleeuwse versterking met concentrische 

wallen en grachten welke ook op luchtfoto's zichtbaar zijn (Van Doesburg & Van der Heiden, 
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2013). De burcht is waarschijnlijk een voorganger van kasteel Oud Alkemade. Op het aangren-

zende perceel ten oosten van de sloot lopen de sporen mogelijk nog door, maar dit is nog niet 

vastgesteld. 

In 2012 zijn door de heer André van Noort mogelijke grachten en wallen ontdekt van de burcht in 

de Boterhuispolder. Op basis van zijn waarnemingen is een contour van het gebied vervaardigd 

waar resten van de burcht verwacht worden. Deze vindplaats is aan de catalogus toegevoegd 

onder nummer 45. 

Een vierde mogelijke burcht betreft De Hof (Van Doesburg & Van der Heiden, 2013). De locatie 

hiervan komt overeen met een bestaande vindplaats van een eendenkooi in de Hemmeerpolder 

(T8), maar is onder een nieuw nummer toegevoegd aan de catalogus: 46. 

  

Nieuwe vindplaatsen gemeente Hillegom 

In ARCHIS zijn uit de gemeente Hillegom vier nieuwe waarnemingen geregistreerd. Hieruit is één 

nieuwe vindplaats gedestilleerd (bijlage 7).  

Een daarvan betreft resten van het Huis Hillegom (5). Met een combinatie van onderzoeksme-

thoden, een bureaustudie en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen en elektri-

sche weerstandsmetingen (geofysisch onderzoek), zijn funderingsresten van de tuinmanswoning 

in kaart gebracht (Verschoof, Sprangers & Keunen, 2012). Ook is de gedempte gracht voor een 

teruggevonden en is een onbekende (funderings-)structuur aangetroffen in het zuidoostelijk deel 

van de locatie Hof van Hillegom. In ARCHIS zijn de vondsten ondergebracht in drie waarnemin-

gen: 433484 betreft de gedempte gracht en 433480 de funderingsresten van een bijgebouw van 

het Hof van Hillegom (Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd). ARCHIS-waarnemingsnummer 433484 

omvat een aantal losse vondsten van scherfmateriaal uit de 16e tot 19e eeuw. Deze drie waar-

nemingen zijn op de kaartbijlage samengevoegd tot één vindplaats 5. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van de onderzoeksresultaten wordt verwezen naar Verschoof, Sprangers en Keunen 

(2012). Ten aanzien van de strandwal in de ondergrond van het terrein bestaat nog een ver-

wachting voor het aantreffen van resten vanaf het Neolithicum tot aan de Vroege Middeleeuwen. 

 

Archeologische onderzoeksmeldingen 

Verder zijn aan de beleidskaarten de bij ARCHIS aangemelde onderzoeken toegevoegd. Het 

selectieadvies van het desbetreffende onderzoek kon niet altijd worden achterhaald, aangezien 

het niet verplicht is om de exacte onderzoeksresultaten in ARCHIS te vermelden. Om te bepalen 

of een terrein afdoende archeologisch is onderzocht, dienen de onderliggende onderzoeksrap-

portages geraadpleegd te worden. Deze onderzoeksgebieden vallen in categorie 11 op de be-

leidskaarten. In categorie 12 zijn de onderzoeksgebieden opgenomen waar het AMZ-proces is 

afgerond. Deze terreinen zijn volledig vrijgegeven. 

Het basiselement bij de onderzoeken is het onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code). Vanaf 

ongeveer 2004/2005 dienden alle archeologische onderzoeken (in het kader van de AMZ) bij 

ARCHIS aangemeld te worden en werden voorzien van een onderzoeksmeldingsnummer. Niet 

alle archeologische onderzoeken die dateren van vóór 2004 zijn met terugwerkende kracht 

voorzien van een CIS-code. Terwijl veel amateurwaarnemingen logischerwijs helemaal geen 

meldingsnummer hebben. 
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gemeente AMK-terreinen Waarnemingen/Vondstmeldingen onderzoeksmeldingen 

Katwijk 19 209 168 

Noordwijk 3 81 114 

Noordwijkerhout 4 38 132 

Lisse 2 20 65 

Hillegom 0 13 62 

Teylingen 12 69 125 

Totaal 40 430 666 

Tabel 2. Totaal aantal gegevens beschikbaar uit de landelijke database ARCHIS per gemeente (peildatum 

15-10-2013). 

 

Atlantikwall 

Vanuit het Platform Atlantikwall zijn gegevens beschikbaar gesteld met betrekking tot resten van 

de Atlantikwall in de gemeenten Katwijk en Noordwijk. Weliswaar is een deel van de resten na de 

Tweede Wereldoorlog verwijderd, maar in enkele zones komen nog elementen van de 

Atlantikwall in situ voor. De zones waar nog resten aanwezig zijn in het duingebied van beide 

gemeenten zijn overgenomen als verwachtingszone op de verwachtingskaart. Hieraan zijn op de 

beleidskaart ondergrenzen ten aanzien van bodemingrepen gekoppeld. De keuze om juist die 

zones in de Jonge Duinen op te nemen komt voort uit het archeologische verwachtingsmodel 

voor deze zone: vanaf een diepte van 5 m +NAP en dieper kunnen resten worden verwacht die 

ouder zijn dan de Late Middeleeuwen. Het maaiveld in de Jonge Duinen ligt over het algemeen 

vele meters hoger dan dit niveau (soms meer dan 35 m +NAP). Dit betekent dat de Jonge 

Duinen metersdiep zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Echter de resten van de 

Atlantikwall bevinden zich direct aan/onder het maaiveld. Om een eerste aanzet tot bescherming 

van dit deel van het bodemarchief zijn deze zones met nog aanwezige resten opgenomen als 

gebieden met een hoge archeologische verwachting vanaf het maaiveld.  

De Atlantikwall zones zijn niet in de catalogi opgenomen als archeologische vindplaats, dit viel 

buiten de huidige opdracht, en staan op de kaartbijlage enkel aangegeven als zones met een 

hoge verwachting op de aanwezigheid van resten van de Atlantikwall. 

Voor de beschrijving van de zones met bestaande en verdwenen resten van de Atlantilkwall ook 

buiten het duingebied wordt verwezen naar de website van het Platform: 

http://www.atlantikwallplatform.eu/.  

 

Aanpassing landschappelijke eenheden 

Ten opzichte van de oude verwachtingskaarten is op een aantal plekken de begrenzing van 

landschappelijke eenheden aangepast. De gegevens voor deze aanpassingen zijn afkomstig uit 

een aantal grotere archeologische onderzoeken. Onderzoeken in (zeer) kleine plangebieden 

leveren weliswaar in veel gevallen ook informatie over de bodemopbouw, maar op zo’n gedetail-

leerd niveau dat dit niet leidt tot wijzigingen in de grotere landschappelijke eenheden op ge-

meentelijke schaal. 
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Een ander uiterste betreft het onderzoek dat is uitgevoerd ter plaatse van Voormalig Militair 

Vliegkamp Valkenburg. De booronderzoeken en het daaropvolgende proefsleuvenonderzoek 

hebben een gedetailleerd beeld opgeleverd van de landschappelijke opbouw van het Oude Rijn-

estuarium en de verspreiding van vindplaatsen hierbinnen (proefsleuven: ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer 38910). Deze opbouw blijkt zeer complex en gelaagd. Om die reden 

is besloten deze informatie niet te verwerken in de gemeentelijke landschappelijke kaart. De 

onderzoeksresultaten hebben geleid tot een beter inzicht in de archeologische verwachting van 

het Oude Rijn-estuarium en het voorkomen van kleinschalige landschappelijke elementen hier-

binnen. Uiteraard zijn deze resultaten meegenomen in het aanscherpen van de archeologische 

verwachtingswaarde van deze zone (hoofdstuk 5) en het hieraan gekoppelde beleid (hoofdstuk 

6).  

Een voorbeeld van onderzoeksresultaten die wel hebben geleid tot het aanpassen van land-

schappelijke eenheden is het onderzoek in het plangebied Vinkenwegzone in de gemeente Kat-

wijk (ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer45933). De boringen hebben een gedetailleerder 

beeld van de landschappelijke situatie in het plangebied opgeleverd. Onder de Voorhouterweg 

en de Elsgeesterweg zijn uitlopers van de strandwallen aangetroffen (Jansen, 2011). Naar aan-

leiding van dit onderzoek is de begrenzing van strandwallen aangepast en zijn getijdengeulen die 

zich in het oude duin- en strandwalzand hebben ingesneden aangegeven. 

 

2.7 Toelichting op de beleidsadvieskaart 

Een beleidsadvieskaart is een term voor een archeologische verwachtingskaart waarbij aan de 

verschillende onderscheiden archeologische gebieden en zones vanuit de optiek van de ruimte-

lijke ordening een advies met betrekking tot de gemeentelijke Archeologische MonumentenZorg 

(AMZ) is gekoppeld (kaartbijlagen 8 t/m 14). Een beleidsadvies is dan niet meer dan (bijvoor-

beeld) de uitspraak dat in geval van bodemingrepen dieper dan de bouwvoor of groter dan een 

bepaalde oppervlakte inventariserend archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Deze beleidsad-

viezen worden dusdanig geformuleerd dat ze eenvoudig naar voorschriften voor bestemmings-

plannen omgezet kunnen worden. Meer expliciet houdt dit in dat aangegeven wordt in welke 

vorm en intensiteit archeologisch onderzoek noodzakelijk wordt geacht in het kader van de ver-

lening van omgevingsvergunningen. Omdat bij de beleidsadviezen sprake is van ondergrenzen 

waarbij archeologisch onderzoek al dan niet noodzakelijk is, dienen ze bij voorkeur te zijn vast-

gelegd in het archeologiebeleid van de gemeente. Ook dient een archeologische onderbouwing 

van de gehanteerde ondergrenzen te zijn opgenomen in het gemeentelijk archeologiebeleid. 

In de beleidskaart zijn de verschillende beleidsgebieden (archeologische waarden en verwach-

tingswaarden) in doorgenummerde 'categorieën' weergegeven. 
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3 Bewoning en ontwikkeling 

3.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 1 vermeld vormen de bestaande gemeentelijke kaarten en bijbehorende 

rapporten de basis voor deze actualisatie. De bestaande beschrijvingen voor de verschillende 

gemeenten en dorpskernen dienden conform het PvA apart te blijven bestaan. Relevante delen 

van de betreffende hoofdstukken uit de bestaande rapportages zijn op verzoek van de 

opdrachtgever vrijwel integraal opgenomen als aparte paragrafen in dit hoofdstuk.
7
 

 

3.2 Gemeente Katwijk 

Integrale weergave van delen van hoofdstuk 4 uit Schute & Jansen (2007)  

 

Bewoningsgeschiedenis Laat Neolithicum-Romeinse tijd (2850 voor Chr.-450 na Chr.) 

Laat Neolithicum-Late IJzertijd (2850-50 voor Chr.) 

In de gemeente Katwijk, of liever in het gebied van de Rijnmonding, zijn slechts enkele vondsten 

bekend die dateren van voor de Late IJzertijd (200 voor Chr.). Op het strand van Katwijk, circa 

500 meter ten noorden van de huidige Rijnmond, is - in verspoelde context - een krabber van 

zwarte glasachtige, transparante vuursteen aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnummer 23987; 

Parlevliet, 1997). De datering van de vondst is onduidelijk, maar waarschijnlijk te plaatsen voor 

800 voor Chr. (het begin van de IJzertijd). 

Opvallend is de vondst van een laat-neolithische bijl van ‘groene steen’, waarschijnlijk diabaas, 

gabbro, doleriet of dioriet (ARCHIS-waarnemingsnummer 24178). Het is onduidelijk waar en 

wanneer de bijl is gevonden, bovendien is de bijl niet meer traceerbaar; de coördinaten zouden 

wijzen op een locatie tussen de Voorschoterweg en de loop van de huidige Rijn in het uiterste 

zuidoosten van de gemeente. Geologisch is dit zeer onwaarschijnlijk. Bijlen, spitsen en sikkels 

worden echter vaak aangetroffen in gebieden waar bewoning niet mogelijk was of onwaarschijn-

lijk lijkt. Ze hangen over het algemeen samen met off-site activiteiten zoals jacht en houtkap. 

Indicatief voor bewoning in die periode in de (directe?) omgeving zijn ze daarmee echter wel. 

In dat licht bezien, kunnen ook de vondst (bij de Nederlands Hervormde Kerk van Katwijk aan 

den Rijn) van een vuurstenen spits met schachthoorn en weerhaken uit het Neolithicum of de 

Bronstijd (ARCHIS-waarnemingsnummer 24040; Pleyte, 1877; Parlevliet, 1997; cat.nr. 13), de 

vondst op het strand van een bronzen kokermes uit de Late Bronstijd (Parlevliet, 1997) en een 

tweede neolithische stenen bijl uit Rijnsburg worden genoemd (ARCHIS-waarnemingsnummer 

24057; Parlevliet, 1997). 

                                                                 

 

 

 
7
 Het betreft hoofdstukken uit de rapporten van Schute & Jansen (2007), Schute (2007a, -b en -c), Schute (2009) en 

Groot & Wilbers (2011). 
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Een iets andere positie neemt de vondst van een fragment van een vuurstenen sikkel uit de 

Bronstijd in (ARCHIS-waarnemingsnummer 8626; cat.nr. 45). Deze is aangetroffen op de zuide-

lijke uitloper van één van de strandwallen van Rijnsburg en kan duiden op agrarische activiteiten 

op de strandwal. 

Naar alle waarschijnlijkheid zijn op de strandwallen van Katwijk wel degelijk neder-

zettingssporen, grafvelden en akkerarealen uit de Prehistorie, meer specifiek vanaf het Laat 

Neolithicum, te verwachten. In de gemeentes ten zuiden en noorden van Katwijk zijn dergelijke 

sporen veelvuldig aangetroffen (o.a. Kruidhof & Van Eijk, 2004; Leijnse, 2004; Pronk, 2003). 

Opvallend is in dit licht de zeer recente vondst van een mogelijk nederzettingsterrein uit de IJzer-

tijd en Romeinse tijd op de locatie van het voormalige Zeehospitium ter hoogte van de Zuidbou-

levard van Katwijk aan Zee; hier werd op een diepte van circa 8 m -Mv (ca. 1 m +NAP) in een 

aantal boringen houtskool, tefriet (basaltlava) en bot aangetroffen, in een humeuze horizont (ou-

de bodem) in het Oud Duinzand (Schamp & Schute, 2006; Schute, 2011). 

De vroegste overtuigende sporen van landbouwers in Katwijk dateren echter uit de Vroege IJzer-

tijd. Tijdens de grootschalige opgravingen op het Marktveld in Valkenburg (zie onder ‘Romeinse 

tijd’) zijn onder een Duinkerke I-kleilaag in de vulling van een klein geultje een kleine honderd 

fragmenten aardewerk, houtskoolbrokken en dierlijke botten aangetroffen (ARCHIS-

waarnemingsnummer 14807). Grondsporen werden niet aangetroffen; de geul bevindt zich echter 

in het uiterste zuidoostelijke deel van de opgraving. Op basis van typologische kenmerken van 

het aardewerk en een 
14

C-datering van de houtskool (2545 +/- 20 BP [GrN-16505]) kon gecon-

cludeerd worden dat deze vondsten dateren uit de Vroege IJzertijd, een periode waaruit ook 

vondsten bekend zijn van vindplaatsen iets meer stroomopwaarts, richting Leiden (Van Hee-

ringen, 1990). Analyse van het botmateriaal maakt duidelijk dat het soortenspectrum niet over-

eenstemt met wat normaliter in nederzettingen uit de IJzertijd wordt aangetroffen (Verhagen, 

1990). Het is onduidelijk wat hiervoor de verklaring is. Dat er echter in de Vroege IJzertijd in de 

directe omgeving van het Marktveld bewoning mogelijk is geweest, lijkt (ook op basis van geolo-

gische argumenten) een redelijke veronderstelling en wordt gestaafd met vondsten die een aan-

tal jaren later zijn gedaan. De hier besproken vindplaats is overigens volledig vergraven. 

In de Valkenburgse Ommedijksepolder zijn in 1996 door de archeologische werkgroep van het 

Historisch Centrum Wassenaar - naast vele vondsten uit de Late IJzertijd - 895 scherven gebor-

gen (ARCHIS-waarnemingsnummer 46079, cat.nr. 21), waarvan het dateerbare materiaal uit de 

Vroege IJzertijd bleek te dateren (Van Heeringen, 1998). Het aardewerkspectrum wijst op de 

productie van zout, meer precies het droogstoken van zoute pekel. De vindplaats is ten prooi 

gevallen aan de winning van zand. Het is onduidelijk wat de precieze context van de vondsten 

was. 

Ook uit de Midden IJzertijd zijn nauwelijks vindplaatsen bekend. Een belangrijke vondst vormen 

de scherven die in de waterwinningssleuf De Drie Plassen zijn aangetroffen. De 29 met fijn pot-

gruis en schelpgruis gemagerde scherven duiden op een datering in de tweede helft van de Mid-

den IJzertijd (catalogusnummer 26; ARCHIS-waarnemingsnummer 17275; Van Heeringen & Van 

der Valk, 1989). De vondsten bevonden zich in een humeus (cultuur)niveau in het Oud Duinzand 

op een hoogte van 0,7 m +NAP. Het Oud Duinzand overdekt ter plekke een circa 1 m dikke laag 

dekafzettingen van Duinkerke 0. Deze laag ligt tussen 1 en 2 m -NAP. 
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De bewoning van het westelijke kustgebied in de Late IJzertijd bestond waarschijnlijk uit ver-

spreide boerderijen gelegen in de strandwallenzone. Vanaf circa 400 voor Chr. worden ook de 

oeverwallen van de Rijn en enkele beter ontwaterde delen van het achter de duinen gelegen 

veenmoeras voor het eerst bewoond. Uit Katwijk is uit de Late IJzertijd maar een beperkt aantal 

archeologische sporen bekend. In de Ommedijksepolder zijn, nabij de Zandwinplas, nederzet-

tingssporen uit de IJzertijd gevonden. Daarnaast zijn in Rijnsburg bij een opgraving door de UvA 

in 2002 langs het Oegstgeester Kanaal (mogelijk) sporen van een akkercomplex uit de periode 

Late IJzertijd tot Vroege Middeleeuwen aangetroffen (Dijkstra & Flamman, 2002a en 2002b). 

In het noorden van Rijnsburg is op de strandwal aan de Voorhouterweg en de Middelmors aar-

dewerk uit de Late IJzertijd en Romeinse periode (inheems) gevonden (Wentink, 2003; Leen-

heer, 1960). En tenslotte zijn er in het strandwallengebied in het zuidwesten van de gemeente, 

nabij de Nieuwe Plas in de Waterleidingsduinen aardewerkvondsten gedaan (Van Heeringen, 

1992). 

 

Romeinse tijd (50 voor Chr.-450 na Chr.) 

Over de bewoningsgeschiedenis van Katwijk in de Romeinse tijd kan een dik boek worden ge-

schreven. In het perspectief van deze rapportage wordt een kort beeld geschetst van de belang-

rijkste vindplaatsclusters en de (mogelijke) verbanden hiertussen. De aard en het wetenschappe-

lijke belang van de vele vindplaatsen uit deze perioden weerspiegelen welke uitzonderlijke posi-

tie Katwijk innam. Die positie had Katwijk te danken aan de strategische ligging nabij de monding 

van de Rijn. 

Rond 50 voor Chr. verschijnen Romeinse legioenen onder leiding van Caesar in onze streken. 

Het duurt echter nog tot 12 voor Chr. voordat een deel van het huidige Nederland deel uitmaakt 

van het Romeinse Rijk. Vanaf ongeveer 40 na Chr. vormde de loop van de (Oude) Rijn de noor-

delijke grens (limes) van het Romeinse Rijk (Polak e.a, 2005). Ter verdediging werden langs 

deze grens castella, een soort forten, gebouwd. De castella dienden als legerplaatsen van waar-

uit de grens kon worden verdedigd. Op de enige uit de Romeinse tijd overgeleverde wegenkaart, 

de Tabula Peutingeriana, zijn de verschillende castella aangegeven en benoemd (figuur 9). Deze 

bevonden zich onder meer van west naar oost bij Katwijk (Lugdunum-Batavorum), Valkenburg 

(Praetorium Agrippinae), Leiden-Roomburg (Matilo), Alphen aan den Rijn (Albaniana), Zwam-

merdam (Nigrum Pullum), Woerden (Laur[i]um) en Utrecht (Traiectum).  

Binnen de gemeentegrenzen van het huidige Katwijk hebben in de Romeinse tijd dus waarschijn-

lijk twee castella gelegen. Het meest westelijk gelegen castellum Lugdunum Batavorum, ook wel 

de Brittenburg genoemd, is één van de mysteries van de Nederlandse archeologie (figuur 6). De 

aanleiding voor de bouw van het castellum was mogelijk de wens van keizer Caligula (37-41 na 

Chr.) om vanuit hier de militaire invasie van Brittania te starten. Er zijn bronnen die spreken van 

een ‘marine’ haven waar een Romeinse oorlogsvloot gelegerd was of zelfs ter plaatse gebouwd 

werd. In de Midden en Laat Romeinse tijd zou de haven als graandepot en overslagplaats heb-

ben gefunctioneerd in de doorvoer van graan uit Oost-Engeland naar de garnizoenen aan de 

Rijn.  

Zowel in de literatuur als uit archeologisch onderzoek zijn aanwijzingen bekend dat Caligula rond 

het jaar 40 na Chr. in onze streken is geweest en de beide ‘Katwijkse’ castella bezocht heeft.  
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Het castellum Lugdunum Batavorum lag net ten zuiden van de Rijnmonding langs de Noordzee 

kust. Omdat het nooit gelukt is de exacte locatie van het castellum vast te stellen is tot op de dag 

van vandaag onduidelijk waar Lugdunum Batavorum precies gelegen heeft. De resten zijn vooral 

bekend van tekeningen uit de 16e en 17e eeuw, toen de ruïnes door kustafslag zichtbaar werden 

op het strand van Katwijk. Vermoedelijk ligt het tegenwoordig ergens voor de kust van Katwijk in 

de zee. Archeologisch onderzoek door duikers in de jaren 60 van de 20e eeuw heeft echter nooit 

resultaten opgeleverd. De resten van het castellum zijn waarschijnlijk door de eeuwen heen door 

werking van de zee verspoeld en in het zand weggezakt.  

Het tweede castellum binnen de gemeentegrenzen is Praetorium Agrippinae, waarschijnlijk ge-

noemd naar de moeder van keizer Caligula, Agrippina. Het castellum gelegen onder de dorps-

kern van Valkenburg geldt als het best onderzochte van Nederland. Al in 1664 is in geschriften 

sprake van Romeinse resten in Valkenburg. Hoewel in de eerste helft van de 20e eeuw een aan-

tal malen archeologisch onderzoek in Valkenburg plaats heeft gevonden (vanuit het Rijksmuse-

um van Oudheden) is pas na 1940 sprake van systematisch onderzoek. Doordat in mei 1940 een 

groot deel van het dorpscentrum van Valkenburg door oorlogshandelingen met de grond gelijk 

gemaakt wordt komt een groot deel van de Valkenburgse dorpsheuvel vrij van bebouwing en 

daardoor toegankelijk voor archeologisch onderzoek (De Hingh & Vos, 2005). In de periode 

1941-1962 is door Professor Van Giffen en later door Professor Glasbergen een deel van het 

centrum van Valkenburg opgegraven waarbij duidelijk werd dat hier, zoals vermoed werd, in de 

Romeinse tijd een castellum gelegen heeft.  

Romeins Valkenburg lag op de ‘linker’ oeverwal (d.i. zuidelijk of westelijk, afhankelijk van de 

meanderbochten) van de Rijn, circa 10 km van de monding van de rivier (figuur 10). De eerste 

bouwfase is, op basis van aardewerk en muntvondsten, waarschijnlijk aangelegd in 39/40 na 

Chr. Tot de 4e eeuw wanneer het castellum definitief verlaten wordt, is het verschillende malen 

verwoest en weer opgebouwd. In totaal zijn zeven bouwfasen waargenomen (Groenman-Van 

Waateringe & Van Beek, 1988).  

De verschillende castella werden met elkaar verbonden door een weg (via militaris of limes-weg), 

die ongeveer de zuidelijke oeverwallen van de Rijn volgde (Jansen & de Kort, 2004; Haarhuis, 

1999). Tijdens de opgravingen in Valkenburg is deze weg op verschillende locaties waargeno-

men. De limes-weg werd aangelegd met het militaire belang voor ogen: betere transportmoge-

lijkheden voor troepen en materieel. Bij de aanleg van de weg is de bodemgesteldheid één van 

de bepalende factoren geweest. De weg is over het algemeen aangelegd op de hogere delen in 

het landschap, waar de kans op overstromingen gering was. Het betreft de hogere delen van de 

oeverwallen, meestal op de flank.  

Tijdens de opgraving op de locatie Veldzicht in 1996/1997 is de limes-weg, ongeveer 250 m ten 

zuiden van het castellum systematisch onderzocht (Vos & Lanzing, 2000). De eerste fase van de 

weg, aangelegd rond 39/40 na Chr, bestond uit twee palenrijen met hiertussen gestorte grond 

waarop zich het wegdek bevond. De weg was waarschijnlijk aangelegd op een dijkje. De breedte 

van de weg bedroeg 4,5 m. Dat de verhoogde ligging niet altijd afdoende was, blijkt uit het feit 

dat tijdens een overstroming aan het begin van de 2e eeuw na Chr. de bestaande limes-weg 

deels is weggespoeld. Kort daarop werd het weggespoelde deel vervangen door een nieuw deel 

dat meer landinwaarts werd aangelegd. In tegenstelling tot de oude weg had de jongste fase aan 
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beide kanten een schuin aflopend talud, gevormd door rijen palen die op 2,5 m van de wegpalen 

waren geplaatst. Dit deel voegde zich vermoedelijk ter hoogte van De Woerd weer bij het oude 

tracé van de weg (Vos & Lanzing, 2000). Hoe de Romeinse weg ten zuiden van De Woerd verder 

loopt, is onduidelijk. De eerstvolgende melding van de Romeinse weg is pas bij het castellum 

Matilo in Leiden. 

De Romeinse (militaire) aanwezigheid stimuleerde de economische bedrijvigheid. Nabij een cas-

tellum ontstaan, langs de limes-weg, hierdoor vaak één of meerdere burgerlijke nederzettingen 

(vici).  

Tijdens opgravingen in 1972 werden op het terrein van De Woerd, ongeveer 1 km ten zuiden van 

het castellum, aanwijzingen gevonden voor een dergelijke nederzetting (Vos & Lanzing, 2000). In 

de periode 1985-1988 werd 500 m ten zuiden van het castellum grootschalig onderzoek verricht 

op de locatie Marktveld. Hier werd, net als op de Woerd, een deel van de vicus gevonden. Beide 

locaties bevinden zich net als het castellum op de zuidelijke oeverwal van de Rijn, gelegen langs 

geulen die vanuit de hoofdstroom de oeverwal doorsneden. Aan de geulen zijn kaden en haven-

faciliteiten aangelegd. Duidelijk is dat zowel de locatie Marktveld als De Woerd gebruikt werden 

door het Romeinse leger en belangrijk waren voor transport van (militaire) goederen. Uit de eer-

ste fase zijn op deze locaties ook met name gebouwen met een militair karakter bekend. Vanaf 

de 2e eeuw krijgt de vicus een sterker civiel karakter met boerderijen op Marktveld en zoge-

naamde strip-houses, een soort winkel-woonhuizen, op De Woerd. 

Al voor de tweede wereldoorlog kwam bij grondbewerking in het gebied tussen het castellum 

Praetoria Agrippinea en de vicus op de Woerd een aantal complete potten uit de Romeinse tijd 

tevoorschijn. In enkele van de potten bevonden zich nog crematieresten. De vondsten wezen op 

de aanwezigheid van een grafveld. In de periode 1985-1988, tijdens de opgraving van de locatie 

Marktveld, werd duidelijk dat langs de limes-weg buiten de nederzetting een groot grafveld lag 

(cat.nr. 19). Het is één van de zeer weinige grafvelden uit de Romeinse tijd die we in West-

Nederland (buiten het duin- en strandwallengebied) kennen. Het grafveld functioneerde van on-

geveer 50 tot 225 na Chr. en had een oppervlak van ongeveer 3000 m
2
. Tijdens de opgraving is 

hiervan ongeveer de helft onderzocht, waarbij meer dan 700 graven gevonden zijn (Bult & Halle-

was, 1987).   

Naast het complex Marktveld-Veldzicht-De Woerd en de ‘Brittenburg’ zijn op nog enkele plaatsen 

vondsten en bewoningssporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. 

Bij de wateringssluis voor Rijnland, de huidige Rijnmonding, werd tijdens de aanleg door het IPP 

in 1982 een opgraving uitgevoerd (Bloemers & De Weerd, 1983b). Hier werd onder een laag jong 

duinzand een laag met Romeinse vondsten aangesneden uit de periode 160-240 na Chr. Ge-

bouwsporen zijn niet aangetroffen; wel afvalkuilen, een waterput, enkele greppels en houten 

palissaden. De vondsten, in combinatie met de oriëntering van de grondsporen, maken aanne-

melijk dat de bewoning behoort tot de meest oostelijke uitlopers van een vicus in de omgeving 

van het verdronken castellum Lugdunum. Belangrijk in dit verband zijn de in redelijk grote aantal-

len gevonden dakpanstempels van de vloot van Germanië. 

Tussen beiden castella zijn langs de Rijn op nog twee locaties aanwijzingen gevonden voor be-

woning. Op de locatie ‘Klein Duin’ zijn tijdens opgravingen in begin 20e eeuw en 1967 (Parle-

vliet, 1997) resten gevonden van dakpannen, pleisterwerk en aardewerk. Meer naar het oosten, 
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ter hoogte van de N.H. kerk, werden bij het afgraven van een zanderij in 1841 wederom fragmen-

ten van dakpannen, kalksteen en aardewerk uit de Romeinse tijd gevonden. 

Zoals eerder gezegd, was de oeverwal van de Rijn waarop de Romeinse bewoning en de limes-

weg zich bevonden vrij smal. Direct ten zuiden hiervan begon een uitgestrekt laaggelegen en 

drassig klei- en veengebied waar weinig menselijke activiteit verwacht wordt. Alleen in de Om-

medijkse Polder zijn aanwijzingen gevonden voor een nederzetting in de Romeinse tijd. Deze 

locatie werd in de Late IJzertijd ook al bewoond. Op de noordoever van de Rijn komen in Katwijk 

maar weinig vindplaatsen uit de Romeinse tijd voor. Mogelijk was bewoning van de noordoever 

uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Wel is uit Rijnsburg een aantal locaties bekend op 

de uitlopers van de strandwallen, waar in de Romeinse tijd inheemse nederzettingen gelegen 

hebben (o.a. bij de Voorhouterweg en de Middelmors), waar ook in de IJzertijd al bewoning 

plaatsvond). Vermeldenswaardig zijn verder de vondsten uit de Romeinse tijd die gedaan zijn 

tijdens de opgravingen van de voormalige abdijkerk in het centrum van Rijnsburg. De ligging ten 

noorden van Rijn en het ontbreken van bewoningssporen doet vermoeden dat hier mogelijk een 

Romeinse wachtpost (statione) heeft gestaan. 

Op de duin- en strandwallengordel ten zuiden van de Rijn zijn ook bewoningsresten uit de Ro-

meinse tijd te verwachten. Bekend is dat ten westen van de Provinciale weg op de locatie van de 

‘Zanderij-Westerbaan’ in de Romeinse tijd een (inheems-) Romeinse nederzetting lag. Overigens 

is het terrein ook in de Vroege Middeleeuwen intensief bewoond geweest. In het noord(oost)en 

van de Zanderij zijn bij ontzandingswerkzaamheden en navolgend archeologisch onderzoek, met 

name in 1996-1997 huisplattegronden, schuren, horrea (zware spiekers die vooral in de meer 

‘geromaniseerde’ nederzettingen voorkomen, worden meestal aangeduid met de Latijnse term 

horreum), spiekers, perceleringsgreppels, waterputten en ploegsporen aangetroffen (Hessing 

[red.], 2001). Er konden acht bewoningsfasen worden onderscheiden, beginnend rond circa 40 

na Chr. en eindigend in de 4ee eeuw. Veel van deze bewoningsfasen bleken stratigrafisch ge-

scheiden door overstuivingslagen (zie ook figuur 5). Ook werd een grafveld aangetroffen dat in 

gebruik is geweest tot in de 2ee helft van de 2ee eeuw. De hele zanderij is aangewezen als ‘ter-

rein van hoge archeologische waarde’ (Monumentnummer 7224). Met name het zuidelijke deel 

van de Zanderij is nog niet goed onderzocht; ook hier wordt een nederzettingsterrein uit de Ro-

meinse tijd vermoed. In dit rapport is ervoor gekozen de Zanderij-Westerbaan onder twee catalo-

gusnummers op de kaart te zetten en in de catalogus op te nemen: het nederzettingsterrein uit 

de Romeinse tijd doorlopend tot in de Vroege Middeleeuwen (cat.nr. 3) en het grafveld (cat.nr. 

4). Op het moment van schrijven wordt een deel van het terrein in het noorden verder onder-

zocht. Ook bestaan plannen het zuidelijke deel verder te onderzoeken. 

Ook zuidelijk van deze zanderij zijn op een aantal plaatsen vondsten uit de Romeinse tijd ge-

daan, onder andere bij de Nieuwe Plas en de Waterleidingsduinen. Vermoed wordt dat op de 

overgang van de strandwallen naar het achtergelegen moerasgebied in de Romeinse tijd ook een 

weg lag, misschien al van prehistorische oorsprong, die vanuit Praetorium Agrippinae naar het 

zuiden liep. Langs deze weg zullen verschillende waarschijnlijk inheemse nederzettingen hebben 

gelegen. De informatie hierover is echter fragmentarisch. De bewoning van het duingebied wordt 

aan het oog onttrokken door de Jonge Duinen, een zandpakket van enkele tot zeer vele meters 

dikte dat in de Late Middeleeuwen is afgezet. 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [3 1 ]  

 

 

 

 

Bewoningsgeschiedenis Middeleeuwen en Nieuwe tijd (vanaf 450 na Chr.) 

Katwijk aan Zee (Middeleeuwen, 450-1500 AD) 

Katwijk aan Zee is ontstaan in de 12ee eeuw, en bestond aanvankelijk alleen maar uit een ver-

zameling hutten. Opvallend is de vondst van een Merovingisch (vroeg-middeleeuws) grafveld in 

het begin van de vorige eeuw, ter hoogte van het Uitwateringskanaal (cat.nr. 28). De bijbehoren-

de nederzetting is wellicht aangetroffen in de Zanderij (cat.nr. 3). Voor een vroeg-middeleeuwse 

oorsprong van Katwijk aan Zee bestaan echter geen bewijzen. In de 14ee eeuw groeide het 

dorpje langzaam door toename van de visserij. De mensen vonden behalve in de visserij hun 

werk ook in activiteiten die met de visserij te maken hebben, zoals in zeilmakerijen, visdrogerijen 

en kuiperijen. In 1388 werd de vismarkt van Katwijk aan den Rijn verplaatst naar het strand bij 

Katwijk aan Zee, waarna Katwijk aan Zee in 1461 een zelfstandige parochie werd en een eigen 

kerk kreeg, de Oude Kerk. Ook ontstond in die periode het gasthuis in Katwijk aan Zee. 

 

Postmiddeleeuwse bewoning van Katwijk aan Zee 

Gedurende de 16e en 17e eeuw kromp het aantal huizen (bekend is dat Katwijk aan Zee in 1540 

ca. 200 huizen telde) en wijzigde de ligging van de bebouwde kom zich. Op de kaart uit 1615 is 

te zien dat de bebouwing zich iets heeft uitgebreid naar het noorden, langs de weg naar Haarlem 

en naar het oosten, langs de weg naar Katwijk-Binnen (i.e. Katwijk a/d Rijn). Daarentegen ver-

dween er aan de westkant juist weer bebouwing: in de 16e en 17e eeuw was er vaak sprake van 

het wegspoelen van huizen. De duinvoet lag in 1570 circa 90 m meer naar het westen dan te-

genwoordig. Een deel van de middeleeuwse kern is door de zee verzwolgen. Tussen 1570 en 

1776 is er ongeveer 140 m duin weggeslagen, zodat in 1776 het strand maar op enkele meters 

van de kerkmuur lag. Daarna heeft de duinvoet zich weer meer naar het westen verplaatst. 

De oudste situatie die op de onderzochte historische kaarten is afgebeeld, dateert uit 1571 en 

laat een bewoningskern zien rond de Oude Kerk, die aan de westkant van de kerk groter is dan 

aan de oostkant. Dichtere bebouwing is zichtbaar ten zuiden van de kerk. Ten noorden van de 

kerk lagen verspreid enkele huizen. De meest noordelijke bewoning reikte op dat moment nog 

niet eens tot aan het Mallegat. Bekend is dat de Voorstraat al bestaat in 1561 en dat in 1543 ten 

zuiden van de kerk een weg naar Katwijk aan den Rijn liep, terwijl er naar het noorden een weg 

naar Haarlem liep. Katwijk aan Zee is in de Tachtigjarige Oorlog (in 1572) half verbrand en de 

Oude Kerk werd deels verwoest.  

Ten zuiden van het dorp stond in de 16e eeuw de voorganger van de huidige vuurtoren, maar 

deze dreigde weggespoeld te worden. Daarom werd in 1605 een nieuwe vuurtoren gebouwd op 

een wat duurzamere plek, in wat dan nog ‘de Grafelijkheids Wildernisse’ heet, zoals de ‘woeste 

grond’ in de duinen genoemd wordt. Dit is de nog steeds bestaande Vuurbaak. 

De bebouwing was aan het eind van de 17e eeuw afgenomen tot ruim 150 huizen. In 1732 was 

dit aantal alweer bijna verdubbeld, waarbij vermoedelijk sprake was van verdichting van de be-

bouwing; met name langs de Voorstraat ontstond een bebouwingslint. In de 17e eeuw breidde 

het dorp zich geleidelijk aan naar het oosten uit. Uit het kaartbeeld uit het begin van de 19e 

eeuw blijkt dat de bebouwing zich nu ook ten noorden van het Mallegat uitbreidde.  
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Na 1900 groeide Katwijk aan Zee explosief, mede vanwege het toerisme. Een zeer groot deel 

van wat nog over was van de oorspronkelijk middeleeuwse bebouwing is helaas in de Tweede 

Wereldoorlog (1942) gesloopt ten behoeve van de aanleg van de Atlantikwall, waarvan de nog 

aanwezige resten ironisch genoeg nu op zichzelf als een waardevol cultuurhistorisch object wor-

den gezien en deels zijn beschermd. 

 

De Uitwatering 

Na de verzanding van de Oude Rijnmonding en de daarmee gepaard gaande overstromingen 

(door overtollig rivierwater) is in 1572 een nieuwe uitwatering geopend, maar ook deze verzand-

de al snel. De uitwatering lag bij het Waaigat, ter hoogte van de Voorstraat. De benaming voor 

deze uitwatering is het Mallegat, een naam die duidt op een doodlopende waterweg. In 1805 

werd uiteindelijk het nieuwe Uitwateringskanaal aangelegd ten noorden van de dan bestaande 

bebouwing. De nieuwe sluizen werden in 1808 geopend. 

 

Katwijk aan den Rijn 

Vroeg-middeleeuwse bewoning van Katwijk aan den Rijn 

Op de plek van het huidige Katwijk aan den Rijn is waarschijnlijk al in de Vroege Middeleeuwen 

gewoond, zoals kan blijken uit de vondst van de vroeg-middeleeuwse nederzettingssporen direct 

ten westen van de huidige provinciale weg (cat.nr. 3). Omstreeks de 10e eeuw na Chr. begonnen 

de Jonge Duinen zich te vormen en raakte de Rijnmonding verzand, waardoor er overstromingen 

plaatsvonden. De omgeving van Katwijk was in die periode moerassig, behalve waarschijnlijk de 

kleiboorden van de Rijn. Op deze Rijnoever ontstond Katwijk aan den Rijn in de 11e/12e eeuw, 

op de plaats waar de weg die vanuit zuidelijke richting langs de binnenduinen loopt, bij de Rijn 

uitkomt. 

 

Laat-middeleeuwse bewoning van Katwijk aan den Rijn 

Katwijk aan den Rijn wordt in 1224 voor het eerst in de schriftelijke bronnen genoemd. Aan het 

eind van de 13e eeuw stond er een Leprozenkapel en kort daarna (eind 13e eeuw?) was er spra-

ke van een kapel naast het Gasthuis. Deze kapel werd omgebouwd tot dorpskerk (1388?) en is 

in 1572 verwoest. Rond 1300 was er sprake van een gerecht (plaats waar recht werd gesproken) 

en een ‘tornoesvelt’ (een veld waar toernooien werden gehouden). Ook wordt in de schriftelijke 

bronnen al vroeg de Steenstraat vermeld. 

In de Late Middeleeuwen was er een commandeurshof in Katwijk (cat. nr. 51) en waren er enkele 

lijnbanen. Aan de huidige Valkenburgseweg stond een in 1360 genoemde korenmolen, een zo-

genaamde standaardmolen (cat.nr. 53). Op dezelfde plaats is een aantal malen een nieuwe mo-

len gebouwd, op het laatst in 1740 toen de Geregtigheid is gebouwd. Deze molen bestaat nog 

steeds. 

Aan de overkant van de Rijn lag al in de Middeleeuwen Het Zand: een 12e eeuws kasteel dat 

verwoest werd aan het eind van de 14e eeuw (cat.nr. 12). Bij dit kasteel lagen grachten, een 

poortgebouw, een kapel en een valkhuis. In 1650 is het kasteel tot ruïne vervallen, waarna het 

rond 1740 of in de 19e eeuw (dat is niet helemaal duidelijk) werd gesloopt. Er werd een nieuw 
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huis gebouwd als buitenplaats langs de Rijn in de tweede helft van de 17e eeuw. Dit huis bestaat 

nog steeds, het is onderdeel van verpleegtehuis De Wilbert. In 1860 is er een gasfabriek ge-

bouwd op het landgoed. 

Ten noordwesten van Katwijk aan den Rijn lag het buurtschap Callo, langs de route van het dorp 

naar Katwijk aan Zee, waar nu de katholieke begraafplaats ligt. De boerderij Callo wordt al ge-

noemd rond 1600. Deze is afgebroken in verband met de aanleg van de provinciale weg in de 

20e eeuw. 

 

Bewoning van Katwijk aan den Rijn in de 16e-19e eeuw 

Nadat er een brug over de Rijn gelegd was (1611), breidde de bebouwing van Katwijk aan den 

Rijn zich uit op de oostelijke oever van de Rijn, vanaf 1614 werden hier huizen gebouwd aan de 

Overrijn. 

Ook werden er landhuizen gebouwd buiten het dorp, vaak op de plek van een oude boerderij. 

Bekende landhuizen zijn onder andere Bijdorp (1732) langs de Zandlaan aan de Rijn, de Hof van 

Katwijk (1722) aan de Overrijn en de buitenplaats Zand- en Rhijnlust. 

De bebouwing concentreerde zich in de 17e eeuw blijkens oude kaarten aan de Rijnstraat, tus-

sen het Veereinde en de Zandsloot. Sinds halverwege de 17e eeuw is het dorp niet veel meer 

gegroeid. Het duurde tot circa 1900 voor het aantal woningen begint toe te nemen. In het dorp 

bevinden zich dan lijnbanen, rokerijen en drogerijen. De bebouwing buiten de dorpen neemt in 

de 16e en 17e eeuw eveneens af. Vanaf 1561 vinden hier de eerste zandafgravingen plaats, 

waardoor het areaal cultuurgrond toeneemt. 

 

Rijnsburg 

Vroege Middeleeuwen 

De vroegste historische bron waarin Rijnsburg wordt genoemd dateert uit de 10e eeuw, maar 

vindt wellicht haar oorsprong al in de 8e eeuw (Glasbergen, 1944; Sarfatij, 1977). In de lijst van 

schenkingen aan de Utrechtse Domkerk (het ’Liber donationum’) wordt de hofstede of villa Rot-

hulfiashem (‘Rudolfsheim’) gesitueerd ten noorden van de Vliet, ergens aan de zuidzijde van de 

huidige dorpskern. Later, waarschijnlijk al in de 11e eeuw, werd de naam in Rinasburg gewijzigd. 

De Benedictijner abdij die in 1133 werd gesticht (ter hoogte van de huidige Nederlands Hervorm-

de Kerk), bleek bij opgravingen in 1949, 1951, de jaren 60 en 1999 gebouwd te zijn op de plek 

van de inmiddels verlaten, maar oorspronkelijk bij de villa Rothulfiashem behorende nederzetting 

(Glasbergen, 1950 en 1954; Glasbergen & Van Regteren Altena, 1967; Van Es, 1973; Sarfatij, 

1977), een klein stukje Rijnsburg ten zuiden van de Vliet. Dit terrein is tegenwoordig een be-

schermd archeologisch monument (Monumentnummer 3074; cat.nr. 35). De diverse opgravingen 

brachten gebouwstructuren, omheiningen, palissades en waterputten aan het licht, waarvan de 

datering zich uitstrekt van de 7e tot en met de 10e eeuw. Gesteld kan worden dat de Vliet - hoe-

wel voor een groot deel de oude gemeentegrens vormend - niet zozeer een ‘grens’ vormde, maar 

eerder de as waarlangs het huidige Rijnsburg is ontstaan (Sarfatij, 1977). 

Een aantal uit de Vroege Middeleeuwen daterende vindplaatsen verdient speciale aandacht: de 

vermeende (ringwal)burg, de ‘Wael’ en de al genoemde abdij. Aan het eind van de 9e eeuw zou 
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volgens de schriftelijke bronnen ter plaatse van het huidige centrum van Rijnsburg een burg 

gebouwd zijn. Dit was waarschijnlijk net als de burgen in Zeeland een halfronde of cirkelvormige 

verdedigbare burg van aarde en hout. Ook is sprake van een grafelijk huis en een muntplaats. In 

het 2e kwart van de 11e eeuw werden hier munten geslagen, hetgeen er op wijst dat Rijnsburg 

een marktfunctie had. Na de verwoesting van de burg in 1047 werd het grafelijk centrum ver-

plaatst naar Leiden. Ook de muntslag verhuisde naar Leiden. Overigens heeft Rijnsburg hiermee 

het oudst bekende Hollandse munthuis (Enno van Gelder, 1965). De burg is alleen uit schriftelij-

ke bronnen bekend en is ook nog niet exact gelokaliseerd. 

Aan de westkant van Rijnsburg, ten noorden van de Sandtlaan, lag een rond terrein dat door een 

soort gracht omsloten lijkt. Dit terrein was in de Middeleeuwen in het bezit van de burggraven 

van Leiden en komt op een aantal oude kaarten voor met de vermelding ‘Wael’ (cat.nr. 60). 

Glasbergen en Leenheer (1974) noemen deze plek als mogelijke locatie van een versterkte mid-

deleeuwse woonplaats. 

In 1133 stichtte de graaf van Holland het nonnenklooster Rijnsburg (Monumentnummer 3074; 

cat.nr. 35) op een plek die al vanouds in grafelijke handen was en waar volgens de overlevering 

een memoriekapel stond: de Laurentiuskapel uit 975. De kerk is aan het eind van de 12e eeuw 

opnieuw opgetrokken en later nog ingrijpend hersteld. De abdij werd verwoest in 1573 tijdens het 

beleg van Leiden. Daarna hebben de restanten nog eeuwenlang als ruïne bestaan. Nu nog vormt 

de toren van de huidige Hervormde Kerk een restant van de voormalige kloosterkerk. In 1578 

werd met de stenen van het voormalige kloostercomplex een nieuw parochiekerkje gebouwd in 

Rijnsburg op de plek van de voormalige kloosterkerk, in 1633 werd dit al vergroot. 

Tenslotte kan nog melding gemaakt worden van het Merovingische grafveld in het plangebied De 

Horn (cat.nr. 36); een grafveld vergelijkbaar met het grafveld in Katwijk aan Zee (cat.nr. 28). Dit 

grafveld ligt ten noordoosten van de huidige én middeleeuwse bewoning van Rijnsburg (Tol, 

2006). 

 

Laat-middeleeuwse bebouwing 

In de 12e eeuw is de Nieuwe Vliet gegraven, deze ligt tussen de Smidstraat en de Katwijkerweg. 

De Oude Vliet ten zuiden van het kloosterterrein was al bij de bouw van het klooster dichtgeslibt 

en verland. Vanaf die tijd ontwikkelde zich rond de Nieuwe Vliet, die een goede handelsweg 

vormde, de bebouwing van het dorp. Deze laat-middeleeuwse bebouwing lag daarmee ten noor-

den van het kloostercomplex. De bebouwing bestond voor een groot deel uit boerderijen. De 

boeren bedreven zowel akkerbouw en tuinbouw als veeteelt. Ook langs de wegen naar het noor-

den, met name langs de Noordwijkerweg, lagen boerderijen. 

 

Post-middeleeuwse dorpsontwikkeling 

De groei van het dorp is af te leiden aan het aantal huizen: in 1514 telde Rijnsburg ongeveer 110 

haardsteden en 140 huizen in 1561. In 1622 was dit aantal gegroeid naar 252 huizen. De groei 

van het bebouwde gebied werd mogelijk gemaakt door de uitbreiding van het grondgebied van 

Rijnsburg in 1611 en 1615 met gronden van Oegstgeest, waarna de bebouwde kom zich uit-

breidde naar het zuiden, het oosten en het westen. In 1686 telde men 254 huizen, waarvan 12 

onbewoond. Vanaf ongeveer het eerste kwart van de 17e eeuw en in de 18e eeuw nam het aan-



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [3 5 ]  

 

 

 

tal inwoners in Rijnsburg af, om daarna in de 19e eeuw weer toe te nemen, met name aan de 

westkant van het dorp (Glasbergen & Leenheer, 1975). 

In Rijnsburg zijn kortgeleden de vermoedelijk oudste restanten van een molen in Zuid-Holland, 

en mogelijk van het hele Nederlandse kustgebied teruggevonden (Schute, 2005). Bij een proef-

sleuvenonderzoek in het plangebied De Horn werden de fundamenten van een standerdmolen 

aangetroffen; in schriftelijke bronnen wordt deze molen al in 1584 genoemd, het baksteenformaat 

van de zogenaamde teerlingen duidt mogelijk op een nog vroegere datering (cat.nr. 46). Curieus 

is dat de navolger van deze standerdmolen, de in 1700 gebouwde en in 1935 weer afgebroken 

korenmolen De Vlinder, onderwerp is van maar liefst 2 schilderijen van de Franse impressionisti-

sche schilder Claude Monet. 

Tijdens onderhavig onderzoek werd duidelijk dat deze standerdmolen niet de enige Rijnsburgse 

molen is geweest. Een korte opsomming: 

- Poldermolen: Hoop doet leven, in 1783 gebouwd en ook door Monet geschilderd. Deze stond 

in de polder Kamphuizen en is in 1999 verplaatst naar de Elsgeesterpolder in Voorhout 

(www.molendatabase.nl). Een citaat van de schrijver Jan Wolkers: “De molen ‘Hoop doet Le-

ven’ was verdwenen alsof een psychopaat met een stanleymes Monets schepping onder han-

den had genomen. Waar zijn penseel het landschap gestreeld had, was een industrieterrein 

uit de grond gestampt met wanstaltige loodsen en gebouwen” (Van Zonneveld, 2005). 

- De bovengenoemde korenmolen de Vlinder. De nabijgelegen molenaarswoning Ruimzicht 

stond op het grondgebied van Oegstgeest, toen deze gemeentegrens nog langs de Oude Vliet 

lag, daarom ook wel ‘Scheisloot’ genoemd (Schute, 2005) 

- Voor 1575 stond er een molen in het Katwijkereind, dat later het Oude Moleneind werd ge-

noemd. Deze behoorde tot de abdijgoederen en is waarschijnlijk vernield samen met de abdij 

in 1573/74 (cat.nr. 64). Op de tekening uit de 16e of 17e eeuw van Rijnsburg staat een molen 

weergegeven in het westen van het dorp aan de Vliet. Is dit fantasie of gaat het hier daad-

werkelijk om de abdijmolen? 

 

Valkenburg 

Vroege Middeleeuwen 

De archeologische opgravingen in Valkenburg hebben naast informatie over de Romeinse tijd 

ook veel informatie opgeleverd over bewoning in de Vroege Middeleeuwen. Met name in het 

oostelijke deel van De Woerd werden in de jaren 80 van de 20e eeuw talrijke bewoningsresten 

uit de Vroege Middeleeuwen aangetroffen (Bult & Hallewas, 1990). Helaas is veel van de infor-

matie die is verkregen uit de opgravingen nog niet voldoende uitgewerkt om een gedetailleerd 

beeld van de bewoning in deze periode te geven. Hierdoor blijft bijvoorbeeld nog onduidelijk of 

de vroeg-middeleeuwse bewoning in dit gebied na de Romeinse tijd doorliep of dat er enkele 

eeuwen na het vertrek van de Romeinen een nieuwe kolonisatie plaatsvond (Bult & Hallewas, 

1990). 

De voorlopige resultaten lijken erop te wijzen dat op het oostelijke deel van De Woerd bewoning 

heeft plaatsgevonden vanaf de 8e eeuw na Chr. Op de Woerd is een nederzetting opgegraven uit 

de laat 7e-9e eeuw (cat.nr. 34; Bult & Hallewas, 1990). Sporen uit het begin van de Vroege Mid-
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deleeuwen 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 aan-

getroffen, bestaan uit huisplaatsen, waterputten, (afval)kuilen en greppels. Tijdens de opgravin-

gen is duidelijk geworden dat in de loop van de tijd de bewoning op De Woerd zich in navolging 

van de Oude Rijn naar het noordoosten verplaatste. 

Op wat de ‘terp’ wordt genoemd, de kern van het huidige dorp, is een grafveld uit de Karolingi-

sche periode aangetroffen (zie hieronder). Dit grafveld lag weer op het voormalige Romeinse 

castellum (cat.nr. 14). 

Op het Marktveld, dat tussen De Woerd en de kern van het dorp Valkenburg ligt, zijn geen vroeg-

middeleeuwse bewoningsresten aangetroffen. Waarschijnlijk werd dit gebied slechts extensief 

gebruikt vanuit het dorp Valkenburg en vormde het tevens de scheiding met het buurtschap De 

Woerd. Het is aannemelijk dat De Woerd tot in de Late Middeleeuwen als een apart buurtschap 

heeft gefungeerd en niet onderdeel was van het dorp Valkenburg (Bult & Hallewas, 1990). Vanaf 

de 12e eeuw vond hier de jaarmarkt plaats. Vermoedelijk viel het buurtschap De Woerd aan het 

begin van de 13e eeuw uit elkaar en raakte de bewoning verspreid (Bult & Hallewas, 1990). 

De oudste historische vermelding van Valkenburg komt voor in de lijst van goederen van de 

Utrechtse Domkerk, opgesteld aan het eind van de 9e eeuw. Hierin wordt de kerk van ‘Ualcana-

burg’ vermeld. De kerk zou gesticht zijn in het begin van de 9e eeuw, echter bij opgravingen is 

deze (houten) kerk (nog) niet teruggevonden. De oudste tufstenen fundamenten van de kerk in 

het dorp, daterend uit de 11e of 12e eeuw zouden zijn gelegen op een vroeg-middeleeuwse graf-

veld. Opvallend genoeg wordt in ARCHIS geen melding gemaakt van (fundamenten van) deze 

tufstenen kerk en maar zeer summier van het grafveld (cat.nr. 56). 

In een (vervalst) charter van rond 1122 wordt Valkenburg als volgt omschreven: 16 (kleinere) 

hofsteden en 3 (grotere) hoeven met bijbehorende landerijen en een bos in de nabijheid. Vanaf 

1159 is er sprake van de curtis Valkenburg. Dit betekent dat het een grootgrondbezit was, dat 

beheerd werd door middel van het hofstelsel, waarbij de boeren herendiensten verrichtten voor 

de heer, die eigenaar was van deze curtis (Fockema Andreae, 1934). De heer bewoonde een 

hoofdhoeve - de hof - en mogelijk stichtte hij ook een kerk.  

Kort na 1125 is deze curtis veroverd door de graaf van Holland. In 1248 werd al het land in Val-

kenburg verkocht aan de daar wonende ‘getrouwe mannen’, waarmee een eind komt aan het 

hofstelsel in Valkenburg en Katwijk. 

De vroegste schriftelijke vermelding van het huis ‘Torenvliet’ dateert volgens Fockema Andreae 

uit 1369. De aanduiding ‘Ten Hoef, mit der graftS’ lijkt te corresponderen met het in 1452 voor 

het eerst genoemde Torenvliet (‘voorheen ten Hove). Dit huis is in 1733 afgebroken (cat.nr. 33).  

Parlevliet (1992) plaatst de hof op een andere locatie, namelijk tussen Katwijk aan den Rijn en 

Valkenburg. Valkenburg omvatte in de Middeleeuwen ook Katwijk (met ’t Zand), pas in 1615 

werden de beide heerlijkheden gesplitst. Ten zuiden van de Rijn en vlak ten oosten van een weg 

langs de binnenrand van de duinen lag in de 16e eeuw een landgoed van de graaf: ‘Luttige 

Geest’ genaamd. Ten noorden hiervan lag de hoge- of hofwei. In 1391 is er in de schriftelijke 

bronnen sprake van een hofstede te Luttelgeest. In 1472 wordt er melding gemaakt van Seven-

huisen bij Luttige Geest. Volgens hem kan Torenvliet het centrum van een andere nabijgelegen 

hof zijn geweest. 
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Late Middeleeuwen 

Vermoedelijk lag de Oude Rijn in de 10e eeuw min of meer in het midden van de Tjalmastrook 

(langs de oostzijde van de N206) 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, 

waardoor er aan het begin van de Late Middeleeuwen een groot stuk land (het huidige Duyfrak, 

ook wel Boonrak) bij kwam. Het is echter niet duidelijk in hoeverre de bewoning in de Late Mid-

deleeuwen is meegeschoven 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 (Bult e.a., 1990). 

Rond de 12e eeuw werd vermoedelijk ook de Rijndijk aangelegd (de huidige Voorschoter-

weg/Hoofdstraat). Omdat kaartmateriaal uit de Late Middeleeuwen ontbreekt, is niet duidelijk 

waar de bewoning in deze periode exact plaatsvond. Het is de vraag of de bewoning zich heeft 

beperkt tot de westkant van de Rijndijk of dat ook aan de oostzijde van de Rijndijk (buitendijks) 

bewoning heeft plaatsgevonden. 

Valkenburg bestond in 1561 uit 17 huizen, merendeels boerderijen. De dorpskern is niet veel 

gegroeid sinds de Middeleeuwen. Op de oudste kaarten uit het begin van de 17e eeuw is de 

kleine dorpskern zichtbaar waar rond de kerk een aantal woningen ligt. Daarnaast was er wat 

bewoning langs de Rijndijk. Verspreid buiten de dorpskern lagen enkele grotere boerderij-

en/landhuizen, waarvan de belangrijkste zijn:  

- Het hierboven besproken Torenvliet (cat.nr. 33). 

- Het eveneens hierboven besproken Luttige Geest. 

- Zonneveldt: een middeleeuws herenhuis, dat in 1281 al in de schriftelijke bronnen wordt ge-

noemd. Het is meerdere keren verwoest en opnieuw opgebouwd. Op prenten uit de 18e eeuw 

is een statig huis afgebeeld, dat gebouwd was in 1631. Dit huis is afgebroken rond 1752. 

Zonneveldt lag volgens oude kaarten aan de zuidwestkant van de toegangsweg (Zonneveld-

slaan), terwijl een perceel aan de noordkant beschermd was (cat.nr. 20). 

- De Biltwoning aan de Noordwijkerweg: ‘Die Bilt’ genoemd in 1414, hieraan grenst weer het 

bouwland op het Heen (1237). De Bilt was een landgoed uit de Middeleeuwen. Op deze loca-

tie stond aan het begin van de 16e eeuw een boerderij. In de 18e eeuw werd deze woning 

een herenhuis genoemd. Het is afgebroken vlak na 1822. 

 

Nieuwe tijd 

De bewoning en het landgebruik van Valkenburg en omgeving na 1500 is reeds uitvoerig door 

Parlevliet (1993 en 1996) 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. 

In 1615 zijn de heerlijkheden Katwijk en ’t Zand afgesplitst van Valkenburg, hetgeen het toene-

mende belang van Katwijk ten opzichte van Valkenburg onderstreept. Het aantal boerderijen in 

het buitengebied neemt in de 16e en 17e eeuw af. Rond 1544 en 1620 staat voor ‘t Duyfrak (of-

wel Boonrack, ten zuidoosten van de dorpskern) en de Tjalmastrook geen bebouwing aangege-

ven. 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 
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bewoning langs de Rijndijk heeft plaatsgevonden. Opmerkelijk is verder dat in ‘t Duyfrak in 1667 

de eigenaars van het buitendijkse land in het Duyf- of Boonrak een polder aanlegden (Parlevliet, 

1993). Deze besloeg het hele gebied ten oosten van de Hoge Rijndijk. Er werd onder meer een 

molen gebouwd die zomer en winter moest draaien (cat. nr. 66). In 1682 werd de polder verbe-

terd. De aanleg van de polder lijkt erop te wijzen dat het gebied te kampen had met waterover-

last. Nog steeds zijn grote delen van het Duyfrak niet bebouwd. 

De dorpskern groeit daarentegen: het aantal huizen in de dorpskern neemt toe tot circa 70 hal-

verwege de 17e eeuw. De bebouwing concentreert zich rond de kerk en langs de Broekweg en 

de Hoofdstraat. Langs de Rijndijk tussen Valkenburg en Katwijk aan den Rijn komt er ook wat 

meer bebouwing (cat.nr. 54). 

In de 18e en 19e eeuw is het dorp nauwelijks groter geworden. Alleen langs de Rijndijk richting 

Katwijk is er sprake van enige uitbreiding: hier vonden wat industriële activiteiten plaats. Er 

stonden wat kalkovens en er was een steenbakkerij. 

Er zijn enkele molens te zien op de oude kaarten: in het Duyfrak stond sinds 1667 een korenmo-

len (cat.nr. 62). Ook bevond zich hier een ‘steenplaats’ (cat.nr. 63). Verder stond er in het 

Duyfrak in de 17e eeuw nog een poldermolen. Bij het huis Zonneveld wordt een klein poldermo-

lentje gebouwd in 1542 (cat.nr. 55), om in 1631 vervangen te worden door een (ook weer ver-

dwenen) windwatermolen. Enkele belangrijke woningen buiten de dorpskern in deze eeuwen 

kunnen niet ongenoemd blijven: 

- Rijnvliet: in de Middeleeuwen stond hier ook al een grote boerderij, in de 18e eeuw was het 

een herenhuis (cat.nr. 65). In 1632 heette de woning: Luchtenborch; 

- Couwenhoven (ook Kouwenhoven): lag in het zuiden van Katwijk langs de Wassenaarse Weg. 

Eerste vermelding 1611. Later werd het Persijn genoemd (cat.nr. 48); 

- Hofstede de Mient (cat.nr. 49): tussen 1647 en 1660 gebouwd op de Meent, afgebroken kort 

voor 1802; 

- Hoornes: buitenplaats met herenhuis, gebouwd in 17e eeuw op de plaats van een middel-

eeuwse boerderij. Afgebroken vóór 1821. 

De meeste grote herenhuizen in het buitengebied zijn afgebroken aan het eind van de 18e eeuw, 

zoals Torenvliet, de Mientwoning en de Bilt. Bij Zonneveld en Rijnvliet bleven de bijbehorende 

boerderijen wel bestaan. De naam Torenvliet is overgegaan op een nabijgelegen boerderij, die is 

gesloopt in verband met de aanleg van het vliegveld in de 20e eeuw.  

 

3.3 Gemeente Noordwijk 

Integrale weergave van delen van hoofdstuk 3 uit Groot & Wilbers (2011) 

 

Bewoningsgeschiedenis Laat Neolithicum-Romeinse tijd 

Laat Neolithicum-Midden Bronstijd 

Vanaf ongeveer 2500 voor Chr. ontstond door het uitbreiden van het strand en de vorming van 

strandwallen opnieuw land binnen de gemeentegrenzen van Noordwijk. In het uiterste oosten 

van de gemeente ontstond rond 2500 voor Chr. een zeer breed strand met een strandwal net 
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buiten de gemeentegrenzen ter hoogte van Voorhout. Dit strand werd tussen 2500 en 2250 voor 

Chr. zo breed dat er opnieuw een strandwal ontstond ter hoogte van de huidige Bronsgeester-

weg en Achterweg (van der Valk, 1996). Het landgoed Offem is aangelegd op de resten van deze 

strandwal. 

Tussen 2250 en 1950 voor Chr. vormde een 500 meter brede strandwal ongeveer 500 meter ten 

westen van die van de Bronsgeesterweg en de Achterweg. Op deze strandwal ontstonden later 

de dorpen Noordwijk-Binnen en Noordwijkerhout. Weer ongeveer honderd jaar later vormden ten 

westen van de strandwal van Noordwijk-Binnen nog een aantal kleinere strandwallen waarna een 

periode van uitbouw van het strand volgde (van der Valk, 1996). In die periode veranderde de 

monding van de Oude Rijn van een estuarium in een grote in zee uitstekende delta. De kustlijn 

boog als het ware om de afzettingen van de Rijn heen en de strandwallen volgden de lijn van 

deze uitgebouwde kust (Seijmonsbergen et al., 2004). 

Noordwijk en de toenmalige kuststrook vormden een ideaal vestigingsgebied ten opzichte van 

het uitgestrekte veengebied dat zich tussen de kust en de huidige provincie Utrecht uitstrekte. 

De strandwallen en strandvlaktes vormden het decor voor de eerste menselijke bewoning. Land-

bouwers trokken naar dit gebied tussen de zee in het westen en de veenmoerassen in het oosten 

(Fokkens, 2005a-c). Op basis van losse vondsten kan de eerste bewoning van Noordwijk al in 

het Late Neolithicum (5300-2000 voor Chr.) geplaatst worden. De eerste duidelijke sporen van 

bewoning in Noordwijk stammen uit de Vroege Bronstijd (2000-1800 voor Chr.). Het gaat om 

sporen welk zijn gevonden op het terrein Bronsgeest aan de Jonkheer Geversbaan. Hier werd 

onder andere een complete huisplattegrond uit de bovengenoemde periode ontdekt (Archis 

waarneming 37261; Van Heeringen et al., 1998). Eveneens in het noorden van de gemeente 

werd in het buurtschap Langeveld een vuurstenen spits uit dezelfde periode gevonden (Archis 

waarneming 45556). Hierna lijkt in Noordwijk, zoals op vele plekken in deze regio, de bewoning 

af te nemen. Met uitzondering van enkele scherven uit het eerste deel van de Midden Bronstijd 

(1800-1100 voor Chr.) op het terrein Bronsgeest, is er archeologisch niets bekend van deze pe-

riode in Noordwijk. 

 

Dichtbevolkte regio (Late Bronstijd - IJzertijd) 

Tussen 1000 en 500 voor Chr. ontstaan enkele strandwallen die reiken tot enkele kilometers 

buiten de huidige kustlijn. Van deze strandwallen zijn binnen de grenzen van de gemeente 

Noordwijk alleen helemaal in het noorden, onder het duingebied van de Haasvelderduinen, nog 

resten aanwezig (van der Valk, 1996; DLO-Staring Centrum/Rijks Geologische Dienst, 1993 en 

1994). Bewoning van deze regio lijkt weer duidelijk toe te nemen vanaf de Late Bronstijd / IJzer-

tijd (1100 - 800 v. Chr.; Heeringen, 1992; Van den Broeke, 2005a+b). Dit is de opmaat naar in-

tensieve bewoning gedurende de IJzertijd. In deze periode lijkt bewoning in de regio toe te ne-

men met vindplaatsen door de hele gemeente. Hierbij is vooral het buurtschap Langeveld noe-

menswaardig met verscheidene oppervlaktevondsten van aardewerk en vuursteen. Vooral recent 

archeologisch onderzoek heeft het beeld van deze periode verder verhelderd, zoals het onder-

zoek bij de afvalwateringszuivering aan de Achterweg te Noordwijk (onderzoeksmelding 23347). 
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Romeinse tijd 

Omstreeks het jaar nul leidde de tot dan toe ongebreidelde expansiedrift van Rome tot de ver-

overing van de nu Nederlandse gebieden ten zuiden van de Rijn. De Rijn vormt de noordgrens 

van het Romeinse Rijk. Deze grens wordt aangeduid als limes. De komst van de Romeinen mar-

keert het begin van de historische periode voor het gebied. De informatie over deze periode is 

echter grotendeels archeologisch van aard, aangezien de tekstuele referenties en inscripties 

beperkt zijn met betrekking tot Nederland (Bloemers et al., 1981; Van Ginkel en Verhart, 2009). 

Noordwijk heeft in deze periode een interessante ligging direct ten noorden van de limes. Ten 

zuiden van de gemeente lagen twee belangrijke Romeinse nederzettingen: de nederzetting in en 

mogelijk rond de mysterieuze Brittenburg te Katwijk en het Romeinse castellum te Valkenburg. 

De rijksgrens was geen ijzeren gordijn. In tegendeel, er was juist een levendige communicatie 

over en weer tussen de gebieden ten noorden en zuiden van de limes. Van dit aspect getuigen 

ten eerste teksten, maar daarnaast duidt een breed scala van Romeinse vondsten duidelijk op 

deze contacten. 

 In Noordwijk getuigen verscheidene, veelal toevalsvondsten op bewoning gedurende deze peri-

ode. Het betreft onder andere inheems aardewerk en vele Romeinse munten. Daarnaast zijn in 

het gebied Vinkeveld enkele bronzen objecten aangetroffen die stammen uit de Romeinse tijd. 

Naast de vondsten zijn er ook schriftelijke aanwijzingen over wie vermoedelijk in dit gebied 

woonden. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus vermeldt in zijn boek Germania dat de Friezen 

zich aan de monding van de Rijn hadden gevestigd. Hiertoe behoorde waarschijnlijk ook het 

grondgebied van Noordwijk dat zich ten noorden van de Rijn uitstrekte. 

Omstreeks het jaar 250 na Chr. kwam aan de relatieve rust een eind. De cohesie van het Ro-

meinse Rijk leed onder interne twisten en door de druk van de bevolkingsgroepen ten noorden 

van de limes verzwakte de rijksgrens. Dit leidde tot het opheffen van de strikte bescherming van 

de limes waardoor verschillende bevolkingsgroepen vanuit het noorden over de Rijn naar het 

zuiden trokken. Mogelijk heeft Noordwijk ook deze bevolkingstrek meegemaakt, wat het begin 

was van dramatische veranderingen binnen Europa. Tot deze veranderingen behoort het verlaten 

van het grensfort Valkenburg omstreeks 260-275 na Chr. Deze beslissing was mogelijk mede het 

gevolg van de toenemende wateroverlast van de Rijn. Duidelijke bewoningssporen van deze 

periode zijn in Noordwijk (nog) niet bekend. De limes werd echter niet geheel opgeheven. De 

latere keizers Diocletianus, Constantijn de Grote, Julianus en Valentianus hebben in de vierde 

eeuw nog pogingen ondernomen om het grensgebied te bewaken. De drie laatstgenoemde kei-

zers hebben nog campagnes gevoerd tegen binnendringende volkeren. Hierbij hebben ze vol-

gens de bronnen de limes weer versterkt met onder andere de herbouw van forten langs de Rijn. 

In dit kader kan de herbouw van het fort te Valkenburg geplaatst worden. Echter, het naderende 

einde was onafwendbaar. Omstreeks 402 na Chr. werd de grens definitief verlaten en trokken de 

soldaten terug richting Italië (Bloemers et al., 1981; Van Ginkel en Verhart, 2009). 

 

De monding van de Oude Rijn 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vanaf de 3de en 4de eeuw na Chr. de afvoer van de 

Oude Rijn begint af te nemen (Bloemers & de Weerd, 1984, Berendsen & Stouthamer, 2001). 

Verder blijkt uit een studie van het Amsterdams Archeologisch Centrum naar de monding van het 
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Oer-IJ dat bij afname van de afvoer van een rivier de relatieve invloed van het getij op de Noord-

zee toeneemt met als gevolg het steeds verder naar het noorden verschuiven van de monding 

van die rivier (Amsterdams Archeologisch Centrum, 2004)). De getijde stroming langs de Neder-

landse kust is van zuidwest naar noordoost en door deze stroming wordt het zand langs de kust 

naar het noorden verplaatst. De afname in afvoer van de rivier betekent dat de rivier minder 

kracht heeft om het getijdezand te verplaatsen waardoor er telkens banken ontstaan in de mon-

ding en de rivier als het ware naar het noorden wordt geduwd. Dit proces zal zich naar alle waar-

schijnlijkheid ook bij de Oude Rijn hebben voorgedaan, waardoor de monding van de Oude Rijn 

van Katwijk in de Romeinse tijd zich verplaatste naar Noordwijk in de Vroege Middeleeuwen. Op 

de zogenaamde veldminuut uit 1850 zijn, naast radiale percelering op ‘t Heen in Katwijk, ook 

radiale perceleringen te zien bij het landgoed Vinkenveld in Noordwijk. De uiterlijke kenmerken 

van de perceleringen komen zo sterk overeen dat het aannemelijk is dat ook in Noordwijk de 

percelen een oude restgeul van een rivier volgen. Omdat ook de straal van de bochten in deze 

vermoedelijke loop overeenkomt met de bochten op ‘t Heen is het aannemelijk dat de loop van 

de Oude Rijn onder de duinen afboog naar het noorden om daarna met een nieuwe boog bij het 

Vinkenveld weer naar de kust te draaien. Waarschijnlijk lag de werkelijke monding tussen de 

Coepelduin en Huis ter Duyn. De aanname van een meanderbocht vanaf ‘t Heen tot onder de 

duinen wordt ondersteund door de vondst van een kronkelwaard (de typische afzettingen in de 

binnenbocht van een meander) uit de Vroege Middeleeuwen bij een archeologische begeleiding 

op de Rijnsoevers-Noord te Katwijk in 2010 door Arcadis (onderzoeksmelding 39573). In 1121 

wordt de Oude Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd waardoor de afvoer van de Oude Rijn af-

neemt tot bijna nul. In ongeveer 1135 is er dan een zware storm op zee, waarbij de smalle duin-

reep langs de Oude Rijn tussen Katwijk en Noordwijk doorbreekt en het achterland tot aan Al-

phen aan den Rijn onder water komt te staan. Bij deze doorbraak wordt het duinzand door het 

wassende water in de loop van de Oude Rijn afgezet waardoor het jonge duin vanaf ‘t Heen tot 

aan Noordwijk geheel verdwijnt. Na het wegtrekken van het water van deze overstromingen, 

worden er tussen Katwijk en Noordwijk aan Zee nieuwe duinen opgeworpen door de wind. De 

periode van vorming van deze duinen is daardoor echter veel korter dan ten zuiden van Katwijk 

of ten noorden van Noordwijk aan Zee waardoor de duinreep tussen de beide plaatsen altijd 

smaller is. Voor een deel raakt de oude verdwenen loop van de Oude Rijn wel weer bedekt met 

jonge duinen(Amsterdams Archeologisch Centrum, 2004). 

 

Ten tijde van Sint Jeroen (Vroege Middeleeuwen) 

Aan het einde van de Romeinse tijd, rond ongeveer 300 na Chr., werd de Oude Rijn een steeds 

minder belangrijke tak van de Rijn. In de Betuwe had de Rijn een nieuwe hoofdtak gekregen, de 

Waal. Door de Oude Rijn werd steeds minder water en zand vervoerd (Berendsen & Stouthamer, 

2001). Door deze afname in de afvoer van water en zand werd de invloed van de zee in en rond-

om Noordwijk weer belangrijker. De stromingen in zee begonnen de delta af te breken en het 

vrijgekomen zand werd op het strand geworpen. Daar droogde het zand en kon het worden op-

genomen door de wind en landinwaarts worden gevoerd (Pruissers & De Gans, 1988). Vanaf 

ongeveer 800 tot 900 na Chr. ontstaan op deze manier de jonge duinen. Deze duinen zijn tiental-
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len meters hoog en bedekken langs de kust van Noordwijk een groot deel van de oudere afzet-

tingen. De vorming van deze jonge duinen, maar vooral de migratie van de duinen door de wind, 

ging door tot zeker in de Late Middeleeuwen (Parlevliet, 2001). 

De afname van de afvoer van water en zand door de Oude Rijn had naast het verdwijnen van de 

delta nog een tweede effect. De loop van de Oude Rijn, die tot in de Romeinse tijd altijd ten zui-

den van de gemeente Noordwijk had gelegen, werd door de stromingen in de Noordzee lang-

zaam maar zeker verplaatst naar het noorden. Op grond van de vormen van de percelen op his-

torische kaarten uit de 19e eeuw en de vondst van vroegmiddeleeuwse archeologische resten 

aan de Zwarteweg blijkt dat de Oude Rijn waarschijnlijk in de Vroege Middeleeuwen nog twee 

bochten had op het grondgebied van Noordwijk. De eerste bocht ligt tegenwoordig grotendeels 

onder de jonge duinen ter hoogte van het ESTEC-terrein en het terrein van de Van De Bergh-

stichting en de tweede bocht ligt bij de Coepelduin. De rivier mondde uit in zee net ten zuiden 

van Huis Ter Duin. 

Na het vertrek van de Romeinen belandde de regio in een periode van relatieve obscuriteit in de 

geschiedschrijving over het gebied. Gedurende de eerste eeuwen was Noordwijk nog steeds 

onderdeel van de regio waarin de Friezen woonden. Het gebied van dit illustere volk besloeg de 

kuststrook van de Westerschelde tot bij Dokkum. In de laatste eeuwen van de Vroege Middel-

eeuwen regeerden in dit gebied de Friese koningen, maar hun bewind bleek van korte duur. 

Vanuit het zuiden kwamen namelijk de Franken op. Onder de Frankische Hofmeier Pepijn van 

Herstal werd na de slag bij Dorestad in 689 dit volk heer en meester van de gebieden ten zuiden 

van de Rijn. Na de dood van Pepijn werden de rollen weer kort omgekeerd toen de Friese koning 

Radboud in 716 na de slag bij Keulen heer en meester van de regio werd. De dood van Radboud 

luidde echter het definitieve einde in van het bewind van de Friezen in Noordwijk. Waarschijnlijk 

was het gebied in 720 al in handen van de Franken (Kloos, 1986). 

Dit historisch kader brengt ons bij de meest bekende persoonlijkheid van Noordwijk, de mogelijk 

legendarische heilige Jeroen. De Frankische expansie in het gebied van de Friezen ging gepaard 

met een campagne van kerstening. Al in 690 kwam Sint Willibrord, een Engelse monnik, aan 

land bij de monding van de Rijn in of nabij het huidige Katwijk. Zijn missie was om de Friezen te 

bekeren. Later zouden ook Bonifatius en anderen, zoals mogelijk Sint Jeroen, deze taak verrich-

ten. Jeroen was de zoon van een Schotse edelman die in 847 zou zijn geland tussen Katwijk en 

Noordwijk om te gaan missioneren in het gebied. Vervolgens zou hij zich in 851 op last van de 

bisschop van Utrecht in het dorp Noordwijk-Binnen gevestigd hebben om de bewoners van die 

plaats te bekeren. Hier stichtte hij een eerste christelijke geloofsgemeenschap rond een, door 

hem gebouwde, Sint Maartenskerk. Dit bouwwerk zou hebben gestaan aan de huidige Pické-

straat, nabij de wetering. Vijf jaar in zijn pastoraat was ook Noordwijk-Binnen het slachtoffer van 

een aanval door de Noormannen.  

De invallende Noormannen namen de dorpspastoor Jeroen gevangen en besloten hem te be-

rechten. Hij werd verhoord, maar weigerde zijn geloof af te zweren en te offeren voor de goden 

van de Noormannen. Hierna werd hij onthoofd. Zijn lichaam werd begraven op de locatie van de 

huidige Grote of Sint Jeroenskerk. Hier lag Jeroen echter niet lang omdat graaf Dirk II van Hol-

land in overleg met bisschop Folcmar van Utrecht tussen 983 en 988 de opgraving van Jeroen‟s 

lichaam gelastte. Het lichaam werd overgebracht naar de Abdij van Egmond. Na het opgraven 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [4 3 ]  

 

 

 

van het lichaam van Sint Jeroen verrees vrij spoedig een kerk op zijn graf, de huidige Grote Kerk 

(Kloos, 1986; bisdomrotterdam.nl). 

Interessant is dat bij archeologisch onderzoek in de huidige Grote Kerk, op de locatie waar Sint 

Jeroen begraven zou zijn geweest, een grafveld uit ongeveer dezelfde periode werd aangetrof-

fen. Het bestond uit een aantal oost-west georiënteerde graven (Archis waarneming 24008). Op 

het grafveld werden resten gevonden van een tufstenen kerk, die deels gefundeerd was op een 

fundering van grote kiezelstenen vermengd met Romeinse tegula. Ook in de rest van Noordwijk 

zijn aanwijzingen gevonden voor bewoning uit de periode van de Vroege Middeleeuwen (500-

1050 v. Chr.). Dit betreffen vondsten van aardewerk uit booronderzoeken te Bronsgeest en het 

plangebied Offem-Zuid. 

 

Bedevaartsplaats van formaat 

In 1122 werd de Oude Rijn aan de stroomopwaartse zijde bij Wijk bij Duurstede afgedamd en 

sindsdien stroomt nauwelijks nog water in de Oude Rijn. Rond 1135 trad een grote stormvloed 

op langs de Nederlandse kust. De zee brak tussen Katwijk en Noordwijk door de barrière van 

duinen en overstroomde een groot deel van het Oude Rijn gebied. Tot voorbij Alphen aan den 

Rijn werden nog kleilagen afgezet. Na deze stormvloed was de monding van de Oude Rijn ver-

dwenen, de Oude Rijn was nu geheel een dode rivier. De jonge duinen tussen Katwijk en Noord-

wijk herstelden zich na 1135 geleidelijk maar deze duinenstrook bleef altijd veel smaller dan ten 

zuiden van Katwijk en ten noorden van Noordwijk aan Zee (Parlevliet, 2001). Geologisch gebeurt 

hierna binnen de grenzen van Noordwijk niets meer. Het landschap had, afgezien van de grote 

invloed van de mens, zijn huidige vorm bereikt. 

Gedurende de periode van de Volle en Late Middeleeuwen (1000-1500) ontwikkelde Noordwijk 

zich verder. Het werd een ambacht onder de Graven van Holland. Een ambacht is een rechtsge-

bied, waarin een ambachtsheer het bestuur en rechtspraak verzorgt namens zijn leenheer (de 

graaf van Holland). In 1231 werd het ambacht opgesplitst in Noordwijk en Noordwijkerhout. 

Daarnaast waren binnen het grondgebied van Noordwijk enkele kleinere heerlijkheden gelegen, 

namelijk Langhevelt en Offem. Heerlijkheden waren aparte gebieden waarin een heer het be-

stuurlijke en juridisch recht uitoefende, deels onafhankelijk van de regionale machthebber (de 

graven van Holland). Het bezit van een heerlijkheid werd geschonken door de Graaf en was 

overerfbaar (Kloos, 1986; Bloemers et al., 1981). 

Tijdens de Volle en Late Middeleeuwen ontwikkelde de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen 

zich tot een bedevaartsplaats voor Sint Jeroen. Hoewel het lichaam zonder het hoofd was over-

gebracht naar de Abdij van Egmond, bleven de laatste woonplaats en initiële begraafplaats een 

plek voor verering. Al in het einde van de elfde eeuw werd het verhaal van Sint Jeroen, de Vita 

et translatio, onder abt Steven (1057-1105) opgeschreven. Onder abt Asselijn (1122-1129) werd 

deze tekst afgeschreven en samen met het verhaal van het leven van St. Adalbert in een boekje 

gebonden. Het belang van de locatie van het graf van Sint Jeroen wordt onderstreept door het 

feit dat al omstreeks 1217 aan het bestaande kerkje op het graf een bakstenen toren werd ge-

bouwd. Vervolgens werd in 1303 de oude kerk vervangen door een grotere kerk. Tijdens de 

bouw hiervan werd op miraculeuze wijze de schedel van Sint Jeroen gevonden. Als bevestiging 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [4 4 ]  

 

 

 

van het belang van Noordwijk-Binnen verhief de bisschop van Utrecht in 1429 het dorp tot offici-

ele bedevaartplaats. 

Noordwijk-Binnen zou zich gedurende deze periode ontwikkelen tot een volwaardig dorp gelegen 

om de kerk van Sint Jeroen. Enkele sporen van een ouder verleden bleven aanwezig. Naast de 

kerk op het graf van Sint Jeroen, bleef de door de heilige gestichte kerk, de Sint Maartenskerk, 

in gebruik. Het gebouw stond ondertussen bekend als Kapel Rynesteyn en was waarschijnlijk 

gewijd aan Sint Jakob. 

Naast deze twee kerken werden er in Noordwijk meerdere belangrijke religieuze gebouwen opge-

richt, namelijk een gasthuis met kapel (1341), een armenhuis (Het Heilig Geesthuis) en een be-

gijnhof met kapel. Naast geestelijke bouwwerken werd in 1332 ook een jachthuis gesticht in het 

centrum van Noordwijk tussen de Voorstraat en Heilige Geestweg. 

De mogelijk deels weteringen (waterlopen) omringden de dorpskern van Noordwijk-Binnen. De 

weteringen waren een reden voor het feit dat in 1398 aan Noordwijk stadsrechten werden ver-

leend. Het verzoek om deze rechten kwam van de dorpelingen. De lokale edelen wisten hier 

niets van af. Zij wilden de stadsrechten ook niet, omdat zij hierdoor een deel van hun zeggen-

schap zouden kwijtraken. Voor het behouden van stadsrechten moest er een muur om de stad 

komen. Deze stadsmuur kwam echter niet tot stand. Zodoende werden de rechten door Graaf 

Albrecht van Beieren weer teruggenomen en bleef Noordwijk onder het Bourgondische en Oos-

tenrijkse Huis een ambachtsheerlijkheid. In 1450 was er een grote dorpsbrand, die een groot 

deel van dorp, inclusief de kerk van Sint Jeroen, in de as legde. Alleen de kerktoren overleefde 

het inferno. Er werd snel een nieuwe kerk, de huidige ‘Oude Jeroenskerk’ opgetrokken, naast de 

herbouw van het gasthuis met kapel en een armenhuis (Het Heilig Geesthuis). Ook werd op de 

plaats van het begijnhof een nieuw klooster gesticht, gewijd aan de heilige Barbara. 

Niet alleen in Noordwijk-Binnen vonden ontwikkelingen plaats. Buiten dit dorp ontstonden nieuwe 

nederzettingen. Ten eerste ontstond er een vissersnederzetting bij de zee, Noordwijk aan Zee. 

Omstreeks het begin van de 14de eeuw werd een kapel gesticht in deze jonge nederzetting. Een 

tweede kapel, gewijd was aan de heilige maagd Maria, Sterre van de zee, werd gesticht begin 

14de eeuw in de noordelijk gelegen heerlijkheid Langhevelt. Deze bestuurlijke eenheid besloeg 

ook een buurtschap of een gehucht Langeveld, dat zoals boven al vermeld een lange 

bewoningsgeschiedenis kent (Kloos, 1986).  

 

Er zijn in de gemeente verschillende archeologische vondsten en opgravingen gedaan die de 

historische informatie bevestigen. Binnen de oude kern van Noordwijk-Binnen zijn de al genoem-

de opgravingen in de Sint Jeroenskerk en de opgraving aan de Kerkstraat van belang (onder-

zoeksmelding 28856; Hoven et al., 2009). Bij deze opgravingen werden onder meer de resten 

gevonden van het kerkhof van het Barbaraklooster. 

 

Nieuwe tijd 

Omstreeks 1550 begint er een nieuwe periode in Noordwijk die het einde inluidt van de tijdspan-

ne die historisch relatief obscuur is. Vanaf dit moment zijn historische teksten en kaarten de 

belangrijkste bron van informatie. Het is eveneens de periode van belangrijke veranderingen in 

de maatschappij van Noordwijk. Ten eerste raakt ook Noordwijk betrokken bij de Tachtigjarige 
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oorlog, waarbij het dorp relatief ongeschonden is gebleven. Na 1574 wordt Noordwijk definitief 

onderdeel van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daarnaast komt de hervorming 

op en gaat ook Noordwijk grotendeels nominaal over tot de hervorming. Vele mensen blijven 

namelijk Rooms-Katholiek. Naast de confiscatie van de kerkelijke goederen, verliezen verschil-

lende gebouwen hun oude functie, zoals het Barbaraklooster. Noemenswaardig is de melding 

van een overval op het Barbaraklooster, gepaard met plundering en brandstichting, gepleegd 

door “eenige Waalen en andere arme en baldadige Vreemdelingen, geholpen door zommige 

geringe ingezetenen” van Noordwijk zelf. Dit zou gebeurd zijn tijdens de Beeldenstorm, welke in 

een groot gedeelte van de Nederlanden ook woedde (Kloos 1986; Van der Niet 1987). De Grote, 

Sint Jeroenskerk bleef echter gespaard van deze razernij. Over de geschiedenis van de Nieuwe 

tijd wordt meer verhaald in de cultuurhistorische nota over de gemeente Noordwijk (Van Dam, 

2010). 

 

3.4 Gemeente Noordwijkerhout 

Integrale weergave van delen van hoofdstuk 4 uit Schute (2007c) 

 

Bewoningsgeschiedenis Laat Neolithicum-Romeinse tijd (2850 voor Chr.-450 na Chr.) 

Laat Neolithicum-Late IJzertijd (2850-50 voor Chr.) 

Het Laat Neolithicum is gezien de vormingsdatum van de strandwallen de vroegste periode van 

waaruit in de Bollengemeenten vondsten kunnen worden verwacht. Het Neolithicum is in Neder-

land de periode die wordt gekenmerkt door een overschakeling van een voedselverzamelende 

naar een voedselproducerende economie. Het jagen, vissen en verzamelen was hiermee niet ten 

einde, maar ging een steeds minder belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening ten gunste 

van het telen van cultuurgewassen en het houden van gedomesticeerde dieren. Deze omwente-

ling ging gepaard met een aantal technologische en sociale vernieuwingen zoals het wonen op 

een vaste plek (sedentarisatie), de introductie van geslepen stenen, dissels en bijlen en het ge-

bruik van aardewerk van gebakken klei. Daarnaast had de productie van voedseloverschotten tot 

gevolg dat er bevolkingsgroei mogelijk was. De samenleving werd mede daardoor in sociale zin 

steeds complexer, hetgeen archeologisch tot uiting komt in een toenemende sociale stratificatie, 

waarneembaar in inventarissen van grafvelden. 

In het huidige Limburg werd deze ‘agrarische’ manier van leven rond 5300 voor Chr. geïntrodu-

ceerd door kolonisten afkomstig vanuit de Hongaarse Laagvlakte. Anderzijds zijn er archeolo-

gische bewijzen voor autochtone nomadische jager-verzamelaars die overschakelden op een 

half-agrarische levenswijze. Zeker is dat in het Hollands kustgebied deze levenswijze is geïntro-

duceerd, eenvoudigweg omdat voor het Laat Neolithicum het gebied lange tijd onbewoonbaar is 

geweest. 

In het strandwallengebied ten noorden van de Rijn zijn nederzettingen uit het Laat Neolithicum 

relatief dun gezaaid. Een mooi voorbeeld is de vondst van een laat-neolithische nederzetting aan 

de westzijde van Warmond, ter hoogte van het klooster Mariëngaerde (Kruidhof & Van Eijk, 

2004; Kruidhof, 2004). Hier werden onder een met vondsten (aardewerk, vuurstenen werktuigen, 
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bot etc.) doorspekte cultuurlaag, nederzettingssporen aangetroffen. De ligging op de meest oos-

telijke strandwal correspondeert fraai met de landschappelijke ligging van Hillegom en Lisse. De 

vindplaats is inmiddels deels opgegraven (Bink, 2006). 

Uit het strandwallengebied zijn talloze vondsten bekend die dateren uit de Prehistorie. Alleen in 

Noordwijkerhout, op landgoed Klein Leeuwenhorst, is met zekerheid een cultuurlaag uit het Laat 

Neolithicum (of mogelijk Bronstijd) aangetroffen. Bij een booronderzoek in 2003 werd op een 

diepte van circa 2 m -Mv een cultuurlaag met vuurstenen artefacten, gebroken kwarts (vaak ge-

bruikt om de klei te ‘mageren’ bij het bakken van potten), houtskool en verbrand bot aangetroffen 

(Pronk, 2003). 

De meeste vondsten in de Bollengemeenten betreffen echter bijlen, pijlpunten of werktuigen van 

gewei. Vaak worden dergelijke vondsten gezien als zogenaamde ‘losse vondsten’, met andere 

woorden, ze zijn niet indicatief voor bewoning ter plaatse, eerder voor bewoning in de omgeving. 

Een bijl of pijlpunt zal sneller verloren of stuk gaan bij het kappen van een boom of bij de jacht, 

dan dat deze in de nederzetting zelf verloren gaat. 

Noordwijkerhoutse voorbeelden hiervan lijken de vondst van 2 stenen (hamer)bijlen, een bronzen 

kokerbijl, 2 vuurstenen sikkels en een bronzen lanspunt en speerpunt (deels daterend uit de 

Bronstijd). Deze voorwerpen werden in de meeste gevallen bij de afgraving van zand aangetrof-

fen. 

Opvallend is dat aan de noordrand van De Zilk talloze voorwerpen bij elkaar werden aangetrof-

fen: een houten boog van taxushout, hielbijl (ook Bronstijd), slijpsteen, polsbeschermer (gebruikt 

bij het boogschieten) en talloze andere voorwerpen. Dit lijkt verklaard te worden door het selec-

tief verzamelgedrag van één enthousiaste verzamelaar in de jaren 40 van de vorige eeuw, bij 

een grotere zandafgraving. De dateringen van de aangetroffen voorwerpen lijken te duiden op 

een waarschijnlijk grotendeels verloren gegaan nederzettingsterrein, of mogelijk zelfs grafveld, 

uit de overgang van het Neolithicum naar de Bronstijd. 

 

Bronstijd en IJzertijd 

Het gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen en speerpunten markeert het begin van de 

metaaltijden. Het gebruik van (vuur)steen als grondstof voor werktuigen was hiermee nog niet 

direct ten einde. Pas in de IJzertijd wordt vuursteen niet meer gebruikt. Bijna paradoxaal is het 

gegeven dat bronzen voorwerpen in Nederland lange tijd, in elk geval in de hele Bronstijd, zeer 

schaars blijven (ook opvallend: in het Neolithicum wordt al sporadisch koper en goud gebruikt!). 

Op opgravingen van nederzettingen of huisplaatsen wordt maar amper brons aangetroffen. Brons 

is een legering van koper en tin, materialen die van nature in Nederland niet voorkomen en 

daarom geïmporteerd moesten worden. Op die manier ontstonden er handelscontacten over 

lange afstand. Een en ander had tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen kon-

den ontstaan op basis van bezit, iets dat af te lezen is uit de (toenemende) verschillen in grafin-

ventarissen. De grafheuveltraditie die in het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste in-

stantie voortgezet, maar rond 1200 voor Chr. vervangen door een traditie van begravingen in 

urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten waaroverheen kleine heu-

veltjes werden opgeworpen, omgeven door een greppel. Noch grafheuvels, noch urnenvelden 

zijn in het strandwallengebied aangetroffen. 
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Brons is wel aangetroffen, tamelijk veel zelfs. In Noordwijkerhout zijn bij de Zilk een bronzen 

kokerbijl en een bronzen lanspunt met niethechting, en bij Ruigenhoek een hielbijl (een iets 

vroeger type) aangetroffen. In de Zanderij Guldemond, ter hoogte van St. Bavo (de psychiatri-

sche inrichting), is een bronzen naald gevonden. Ronduit bijzonder is tenslotte de vondst van 

een houten taxusboog bij de Zilk. 

Samenvattend is het verspreidingsbeeld van de Bronstijd-vondsten weinig afwijkend van de 

vondsten uit het Laat-Neolithicum. Alle vondsten werden al behoorlijke tijd geleden in zanderijen 

bij afgravingen gedaan, en alle vondsten lijken te wijzen op selectief verzamelgedrag en betref-

fen mogelijk de weerslag van inmiddels volledig vergraven grafvelden. 

 

Rond 800 voor Christus vindt wederom een omslag plaats, vanaf dan doet ijzer zijn intrede. De 

ijzersmeedkunst wordt vooral toegepast voor het maken van gereedschappen en bewapening. 

Vuursteen raakt om deze reden dan ook steeds meer in onbruik. Bij het congrescentrum Leeu-

wenhorst in Noordwijkerhout zijn in het verleden scherven aangetroffen die vermoedelijk duiden 

op IJzertijd bewoning in de regio.  

 

Romeinse tijd 

Rond 12 voor Christus krijgt het Romeinse Rijk steeds meer invloed in de Lage Landen. Grote 

delen van Nederland komen onder het gezag van Rome. De Rijn fungeerde als noordgrens van 

het toenmalige Romeinse Rijk. Dit betekende niet dat de Romeinse invloed op de samenleving 

en de levenswijze van de mensen ophield bij de Rijn. Geïmporteerd Romeins aardewerk, zoals 

Terra Sigillata is tot ver boven de Rijn bij archeologische opgravingen teruggevonden. 

Noordwijkerhout ligt ten noorden van de Rijn in het ‘vrije Germanië’, waar indertijd de Germaan-

se stam van de Caninefaten woonden. De Romeinse militaire kampementen van Katwijk, Valken-

burg en Leiden lagen op een steenworp afstand. Door de handelscontacten met de mensen aan 

de andere kant van de rivier werden voorwerpen en nieuwe kennis uitgewisseld. Ook in Noord-

wijkerhout, bij de Ruigenhoek en de Oosterduinen zijn inheems-Romeinse scherven aangetrof-

fen.  

 

Bewoningsgeschiedenis Middeleeuwen en Nieuwe tijd (vanaf 450 AD) 

Vroege Middeleeuwen (450-1050 AD) 

Na de val van het Romeinse Rijk in 476 na Christus vond er een grote omslag plaats. De Romei-

nen trokken weg uit Nederland waardoor binnen Nederland een volksverhuizing van verschillen-

de stammen op gang kwam. De door de Romeinen ingevoerde markteconomie verdween waar-

door de mensen voor de voedselproductie weer op zichzelf waren aangewezen. Er ontstond een 

versnipperd bestuur van lokale heersers wier macht volledig was gebaseerd op militaire kracht 

en materiële welstand. Door de ‘onzekere’ toekomst die hiermee gemoeid was nam de bevol-

kingsgroei af. Pas vanaf de 8e eeuw werden de strandwallen weer in toenemende mate bewoond 

en nam de bevolking weer toe. Kleine groepen mensen stichtten kerkdorpen en bouwden hun 

houten huizen op de rand van de strandwal, op de overgang naar het drassige en moerassige 

achterland. Op die manier konden ze van verschillende landschappen met hun verschillende 
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bronnen gebruik maken. Er verschenen wegen in de vorm van karrensporen die de dorpen met 

elkaar verbonden.  

De eerste melding van Noordwijkerhout dateert uit 889. Op 4 augustus van dit jaar schonk de 

koning van Lotharingen aan graaf Gerof de ambachtsheerlijkheid Northgo (Noordwijk). Vanaf 

Northgo liep een weg, langs de huidige Gooweg, naar ‘den grooten Hout’ (Noordwijkerhout). Het 

is onbekend of in ‘den grooten Hout’ destijds al huizen stonden. Wel is bekend dat het uit een 

grote wildernis bestond.  

De Vroege Middeleeuwen vormen een periode waarover in Nederland relatief weinig bekend is. 

Niet alleen zijn uit deze periode zeer weinig historische bronnen beschikbaar, ook archeo-

logische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. Uit Hillegom is geen enkele vroeg-middeleeuwse 

vondst geregistreerd. In Lisse en Noordwijkerhout dateren (de voorgangers van?) respectievelijk 

Huis Dever en het Witte Kerkje uit de Vroege Middeleeuwen. In archeologische zin houdt het hier 

echter mee op. 

 

Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (1050 AD-heden) 

Tussen 1000 en 1200 begonnen zich nieuwe duinen te vormen langs de Noordzeekust, de zoge-

noemde Jonge Duinen. Deze smalle duinenrij is deels ontstaan op de Oude Duinen en strand-

wallen en kon een hoogte bereiken van wel 40 meter. Het stuifzand zorgde voor veel overlast in 

de dorpen vlak aan zee. In Noordwijkerhout kan alleen aan de noordwestrand Jong Duinzand 

aangetroffen worden. Vanaf de 10e-11e eeuw getuigen nieuwe nederzettingsvormen zoals mot-

tes, kastelen en versterkte hoeven van een toenemende feodalisering. Al dan niet adellijke 

grootgrondbezitters namen een overheersende positie in. De aanhoudende bevolkingsgroei en 

gunstigere klimatologische omstandigheden leidden er mede tot toe dat de ‘woeste gronden’, 

zoals bosgebieden, heide en veen, grootschalig werden ontgonnen. De mens nam bezit van de 

strandwallen, akkers werden aangelegd, de eerste duinen werden ten behoeve van de zandwin-

ning afgegraven en er werd een begin gemaakt met de ontginning van het veen. 

 In 1231 werd Noordwijkerhout onder Willem van Northeke een zelfstandig ambacht. 

Vervolgens verrezen in de 13e eeuw enkele belangrijke gebouwen in het dorp. In 1262 werd aan 

de Gooweg het klooster ‘Ter Leede’ (ter plaatse van het huidige Klein Leeuwenhorst) gesticht. 

De abdij werd bewoond door cisterciënzernonnen. Tijdens het beleg van Leiden in 1573 werd de 

abdij gesloopt zodat de Spanjaarden deze niet konden innemen. Naderhand is op dezelfde loca-

tie kasteel Leeuwenhorst gebouwd dat vervolgens door het Duitse leger tijdens de Tweede We-

reldoorlog is afgebroken. 

Ten westen van Noordwijkerhout werd in 1275 kasteel Bouchorst (afgeleid van beukenbos) aan 

de Langevelderweg gebouwd. In 1785 werd de ruïne van het kasteel verkocht en afgebroken, 

waarna op deze locatie een boerderij werd gebouwd. Het geslacht Boekhorst heeft tot in de 16e 

eeuw een belangrijke plaats ingenomen in de gemeenschap van Noordwijkerhout. In 1300 is 

vervolgens het Witte Kerkje gebouwd, waarvan een restant heden ten dage nog in het centrum 

van Noordwijkerhout te zien is. Tot de bouw van de kerk was men kerkelijk afhankelijk van 

Noordwijk. 

In 1434 werd Noordwijkerhout een zelfstandig baljuwschap die de dorpen Hillegom, Lisse en 

Voorhout onder haar hoede had. Men leefde voornamelijk van de landbouw, veeteelt en visserij. 
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Ten behoeve van de landbouw werd de omgeving van Noordwijkerhout in cultuur gebracht. In de 

14e eeuw waren de bossen op de duinen en strandwallen al flink uitgedund. Door het verdwijnen 

van de bossen en de opkomst van nieuwe industrieën in de omgeving, zoals bierbrouwerijen en 

steenbakkerijen, werd de vraag naar een andere brandstof groot. Hierdoor ontstond veel werk in 

de veenwinning in de Bollenstreek en waarschijnlijk ook in Noordwijkerhout.   

In 1904 werd begonnen met het structureel afzanden van de binnenduinen. Dit zorgde na het 

zware bestaan van de eeuwen daarvoor eindelijk voor welvaart. De gevolgen waren vanuit ar-

cheologisch oogpunt desastreus. De reeds vanaf de Prehistorie bewoonde duinen en strandwal-

len werden afgegraven. Het zand werd in eerste instantie gebruikt als bouwzand, later voor de 

kalkzandsteenindustrie. De ontzandingen leverden tevens een voor de bollenteelt geschikte bo-

dem op. Hiervoor is namelijk een kalkrijke grond nodig; de top van een strandwal of een duin is 

door verweringsprocessen ontkalkt. Om aan nog meer geschikte bollengrond te komen, werd 

vanaf 1950 veel grasland omgespoten, waardoor eveneens het kalkloze duinzand naar boven 

werd gehaald. Het afgraven en omspuiten van de duinen en strandwallen heeft ervoor gezorgd 

dat een groot deel van het archeologische erfgoed in Noordwijkerhout verloren is gegaan. In 

Noordwijkerhout is in vergelijking met de rest van de Bollenstreek nog relatief ‘veel’ intact duin 

bewaard gebleven, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van Klein Leeuwenhorst en het congrescen-

trum, onder de historische kern van Noordwijkerhout en bij De Zilk. In dit soort gebieden is de 

kans dan ook groot om archeologische resten tegen te komen. 

 

De archeologische vindplaatsen in Noordwijkerhout 

Op basis van de gegevens uit ARCHIS zijn uit het onderzoeksgebied slechts 21 vondstmeldingen 

(zogenaamde ‘waarnemingen’) en 3 archeologisch monumentterreinen bekend (peildatum 01-07-

2006). Dit bestand is vervolgens ‘gefilterd’ zoals hierboven is beschreven, een filtering die er in 

feite op neerkomt dat het kaf van het koren wordt gescheiden. 

Op deze wijze zijn 19 vindplaatsen ‘gedefinieerd’. Uit andere bronnen (met name literatuur) zijn 

hieraan nog 4 vindplaatsen toegevoegd (waarmee het totaal op 23 vindplaatsen komt). Dit betreft 

een aantal vindplaatsen waar in een ver verleden vondsten zijn gedaan, waarvan de context niet 

duidelijk is, maar die desondanks als indicatief beschouwd kunnen worden. Dit is een arbitraire 

keuze geweest: op de kaart staan vindplaatsen waarvan RAAP vermoedt dat met archeologische 

resten ter plaatse terdege rekening gehouden dient te worden. 

Eén door Van Heeringen beschreven vindplaats van IJzertijd-aardewerk bleek bij nadere be-

schouwing in Noordwijkerhout te liggen (Van Heeringen, 1992). In de tekst van Van Heeringen 

wordt deze vindplaats beschreven als in Hillegom liggend. De feitelijke ligging is precies 3 km 

westelijker: in Noordwijkerhout ter hoogte van Ruigenhoek. 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het hier uitsluitend archeologische vindplaatsen betreft. 

De historisch-geografische of historisch-bouwkundige elementen (de 3 molenrestanten, boven-

grondse monumenten, wegen, verkavelingspatronen etc.), zoals aangegeven op onder andere de 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland, worden hier niet opgesomd. 
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De duingronden ten westen van Ruigenhoek en De Zilk 

Strandwallen hebben vanaf het Neolithicum aantrekkelijke vestigingslocaties gevormd voor de 

mens. De archeologische verwachting is daarom hoog te noemen. De duingronden ten westen 

van Ruigenhoek en De Zilk betreffen een grotendeels onaangetaste zone waar nog Oude Duinen 

en strandwallen aanwezig zullen zijn; het zou een archeologisch reservaat genoemd kunnen 

worden, waar met name prehistorische en vroeg-middeleeuwse bewoningsresten aanwezig kun-

nen zijn. Deze duinen en strandwallen zijn afgedekt met Jonge Duinen en op die manier gecon-

serveerd. Tegenwoordig is het een bos- en heidegebied dat overigens beschermd is als natuur-

gebied (inzake de Natuurbeschermingswet; duingebied ‘Vogelenzang’). In die zin moet er bij het 

beheer van het gebied wel rekening gehouden worden met ‘archeologievriendelijke beheers-

maatregelen’. 

 

De intacte strandwal van Nieuw Leeuwenhorst 

Ook het bos van Nieuw Leeuwenhorst betreft een nog intact deel van de zone met Oude Duinen 

en strandwallen, met dat verschil dat er geen of nauwelijks Jong Duinzand is afgezet en de Oude 

Duinen deels zijn afgegraven. De versnippering van het gebied is echter iets groter dan in de 

zone bij Ruigenhoek en De Zilk. Desondanks kunnen er prehistorische en vroeg-middeleeuwse 

bewoningsresten verwacht worden en zijn deze zelfs al aangetroffen bij het congrescentrum 

Leeuwenhorst en het landgoed Klein Leeuwenhorst. Bij het congrescentrum zijn deze aangewe-

zen als ‘terrein van hoge archeologische waarde’. 

 

De historische kern 

Zoals is gesteld, heeft de historische dorpskern van Noordwijkerhout (nog) geen formele status 

op nationaal of provinciaal niveau. Wel staat deze kern op de CHS, regio Duin- en Bollenstreek, 

aangegeven als een zone met een ‘zeer grote kans op archeologische sporen, stads- of dorps-

kern’, met name op middeleeuwse en post-middeleeuwse sporen. Diverse vondsten ondersteu-

nen dit. De kern van Noordwijkerhout is bovendien een zone waar de strandwal niet is afgegra-

ven. Hoewel de ondergrond deels verstoord is door de latere bebouwing kunnen sporen van 

bewoning uit de Prehistorie juist onder het dorpscentrum goed bewaard zijn gebleven. De gaaf-

heid van het landschap is hier groter dan in de omliggende zanderijen. 

 

3.5 Gemeente Lisse 

Integrale weergave van delen van hoofdstuk 4 uit Schute (2007b). Zie voor algemene beschrij-

vingen uit dit hoofdstuk § 3.4. 

 

Bewoningsgeschiedenis Laat Neolithicum-Romeinse tijd (2850 voor Chr.-450 na Chr.) 

Laat Neolithicum-Late IJzertijd (2850-50 voor Chr.) 

In de periode voor het Laat Neolithicum is het gebied lange tijd onbewoonbaar geweest. 

In het strandwallengebied ten noorden van de Rijn zijn nederzettingen uit het Laat Neolithicum 

relatief dun gezaaid. Uit de Bollengemeenten zijn talloze vondsten bekend die dateren uit de 
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Prehistorie. De meeste vondsten in de Bollengemeenten betreffen bijlen, pijlpunten of werktuigen 

van gewei. Vaak worden dergelijke vondsten gezien als zogenaamde ‘losse vondsten’, met ande-

re woorden, ze zijn niet indicatief voor bewoning ter plaatse, eerder voor bewoning in de omge-

ving. Een bijl of pijlpunt zal sneller verloren of stuk gaan bij het kappen van een boom of bij de 

jacht, dan dat deze in de nederzetting zelf verloren gaat. 

In Lisse zijn iets minder van dergelijke losse vondsten uit de Prehistorie gedaan dan in Noordwij-

kerhout, toch is ook in deze gemeente hetzelfde beeld zichtbaar. In de Zanderij Baron van Har-

denbroek, in de noordpunt van de gemeente Lisse, is hetzelfde fenomeen als in De Zilk zicht-

baar: een complex van losse prehistorische vondsten, opvallend genoeg met dezelfde datering 

(overgang Neolithicum-Bronstijd). In deze Zanderij werd echter ook aardewerk aangetroffen; over 

het algemeen een wat betere indicatie voor nederzettingsresten ter plekke. 

  

Bronstijd en IJzertijd 

Het gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen en speerpunten markeert het begin van de 

metaaltijden. Brons is aangetroffen in Lisse zijn in de Zanderij Baron van Hardenbroek, net ten 

noorden van de Keukenhof: een bronzen naald, een beitel met schachtdoorn en een aantal bron-

zen ringen. In dit geval werd ook zogenaamd Wikkeldraad aardewerk aangetroffen en fragmen-

ten keramiek van potten die tot de Hilversum-cultuur worden gerekend. Wikkeldraad markeert de 

overgang van het Neolithicum naar de Bronstijd, terwijl Hilversum-aardewerk typerend is voor de 

Midden Bronstijd. Een andere opvallende vondst is die van een vermeende veenweg of knuppel-

weg in Lisse (geheel zeker is deze interpretatie echter niet). In 1960 werd in de huidige wijk 

Meerzicht aan de oostzijde van Lisse, in het veen een constructie gevonden van in de lengterich-

ting evenwijdig liggende palen met dwarsliggend daarop takken met aan weerskanten rechtop-

staande palen. Dergelijke wegen werden aangelegd en gebruikt om moerassige gebieden over te 

kunnen steken. Parallellen zijn eigenlijk alleen in Drenthe te vinden. 

Samenvattend is het verspreidingsbeeld van de Bronstijd-vondsten in de Bollengemeenten wei-

nig afwijkend van de vondsten uit het Laat-Neolithicum. Alle vondsten werden al behoorlijke tijd 

geleden in zanderijen bij afgravingen gedaan, en alle vondsten lijken te wijzen op selectief ver-

zamelgedrag en betreffen mogelijk de weerslag van inmiddels volledig vergraven grafvelden. 

Rond 800 voor Christus vindt wederom een omslag plaats, vanaf dan doet ijzer zijn intrede. De 

ijzersmeedkunst wordt vooral toegepast voor het maken van gereedschappen en bewapening. 

Vuursteen raakt om deze reden dan ook steeds meer in onbruik. 

 

Romeinse tijd 

Rond 12 voor Christus krijgt het Romeinse Rijk steeds meer invloed in de Lage Landen. Grote 

delen van Nederland komen onder het gezag van Rome. De Rijn fungeerde als noordgrens van 

het toenmalige Romeinse Rijk. Dit betekende niet dat de Romeinse invloed op de samenleving 

en de levenswijze van de mensen ophield bij de Rijn. Geïmporteerd Romeins aardewerk, zoals 

Terra Sigillata is tot ver boven de Rijn bij archeologische opgravingen teruggevonden. 

Lisse ligt ten noorden van de Rijn in het ‘vrije Germanië’, waar indertijd de Germaanse stam van 

de Caninefaten woonden. De Romeinse militaire kampementen van Katwijk, Valkenburg en Lei-

den lagen op een steenworp afstand. Door de handelscontacten met de mensen aan de andere 
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kant van de rivier werden voorwerpen en nieuwe kennis uitgewisseld. In Lisse zijn bij een opgra-

ving in de zestiger jaren van de vorige eeuw enkele inheems-Romeinse scherven op het terrein 

van Huis Dever gevonden. 

  

Bewoningsgeschiedenis Middeleeuwen en Nieuwe tijd (vanaf 450 AD) 

Vroege Middeleeuwen (450-1050 AD) 

In algemene zin kan worden gesteld dat de bevolkingsomvang in de Vroege Middeleeuwen, ten 

opzichte van de voorgaande periode, sterk was afgenomen, de door de Romeinen geïnitieerde 

markteconomie verdween en de mensen terug vielen op een zelfvoorzienend bestaan. Ook het 

wegvallen van de Romeinse staatsorganisatie was voor dit gebied, zo dicht bij de noordgrens 

van het Romeinse Rijk, in essentie een terugval naar een meer versnipperd bestuur door lokale 

heersers wier macht volledig was gebaseerd op militaire kracht en materiële welstand. 

Waarschijnlijk nam de bevolking in de regio pas vanaf de 8e eeuw weer toe en namen de men-

sen (weer) bezit van de strandwallen van het Hollandse kustgebied. Het beboste duingebied was 

nog niet ontgonnen en afgegraven. Kleine groepen mensen stichtten kerkdorpen en bouwden 

hun houten huizen op de rand van de strandwal, op de overgang naar het drassige en moerassi-

ge achterland. Op die manier konden ze van verschillende landschappen met hun verschillende 

bronnen gebruik maken. De eerste karrensporen verschenen en verbonden de dorpen. De weg 

langs de oostelijke flank van de strandwal, de huidige N208, vormt op die manier een van de 

oudere, in oorsprong vroeg-middeleeuwse wegen in het gebied. 

Het jaartal van de stichting van Lisse is onbekend. Er zijn in de archeologie geen concrete aan-

wijzingen bekend dat het huidige dorp Lisse in de Vroege Middeleeuwen reeds bestond. In Lisse 

dateert (de voorganger van?) Huis Dever uit de Vroege Middeleeuwen. In archeologische zin 

houdt het hier echter mee op. 

 

Late Middeleeuwen 

Er zijn omstreden theorieën waarbij het huidige Lisse in verband gebracht wordt met de dorpen 

Liusna en/of Lux die op een goederenlijst uit 860 van de kerk van Utrecht worden vermeld. De 

eerste vermelding van het dorp Lisse dateert echter uit de 12e eeuw, dus uit de Late Middeleeu-

wen. In 1198 wordt het toenmalige Lis voor het eerst in geschriften genoemd. De bewoning con-

centreerde zich aan het huidige Vierkant. Buiten de kern van Lisse lag het merendeel van de 

huizen tegen de flank van de Oude Duinen. De enige doorgaande weg was de Heereweg. Deze 

noord-zuid georiënteerde weg verbond Lisse met plaatsen als Haarlem en Leiden. Langs deze 

belangrijke weg is dan ook in 1370 ridderhofstad ’t Huys Dever gebouwd, waarvan tegenwoordig 

de halfronde toren nog zichtbaar is. 

Vanaf de 10e-11e eeuw getuigen nieuwe nederzettingsvormen zoals mottes, kastelen en ver-

sterkte hoeven van een toenemende feodalisering. Al dan niet adellijke grootgrondbezitters na-

men een overheersende positie in. De aanhoudende bevolkingsgroei en gunstigere klimatolo-

gische omstandigheden leidden er mede tot toe dat de ‘woeste gronden’, zoals bosgebieden, 

heide en veen, grootschalig werden ontgonnen. De mens nam bezit van de strandwallen, akkers 
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werden aangelegd, de eerste duinen werden ten behoeve van de zandwinning afgegraven en er 

werd een begin gemaakt met de ontginning van het veen. 

Vanaf de 14e eeuw nam een meer structurele winning van de turf ten oosten van Lisse en Hille-

gom een aanvang. Turf als brandstof vormde een goede vervanger van het hout dat door het 

kappen van de bossen op de duinen steeds minder voorhanden was. Bovendien kwam in deze 

eeuw een aantal industrieën opzetten, zoals bierbrouwerijen en steenbakkerijen, waardoor de 

vraag naar turf nog sterker toenam. De Lisser veeboeren werden ‘veenboeren’ en pakten hun 

arbeid voortvarend aan. De huidige Haarlemmermeerpolder was in oorsprong niets anders dan 

een veenmoeras met daarin enkele kleinere veenmeren. Grootschalige winning van het laagveen 

zorgde er in relatief korte tijd voor dat de meren zich konden uitbreiden. In 1472 verbonden het 

Leidse Meer en het Haarlemmermeer zich. Hierdoor werd een proces in gang gezet dat, overi-

gens in grote delen van Holland, voor een zeer bedreigende situatie zorgde. Zware stormen kre-

gen hun greep op de watermassa’s, waardoor grote stukken land overstroomden en afkalving 

van de (veen)oevers plaatsvond, een zichzelf versterkend proces. 

 

Nieuwe tijd 

De 15e en 16e eeuw zagen er somber uit voor Lisse en omgeving. Het dorp ging gebukt onder 

mislukte graanoogsten, burgeroorlogen (o.a. Hoekse en Kabeljauwse twisten), de Pest, de Re-

formatie, de Beeldenstorm en de Tachtigjarige Oorlog. Verder zorgde, zoals gesteld, het afgra-

ven van het veen en het inklinken (verlaging van het maaiveld) van het veen ten oosten van Lis-

se vanaf de 14e eeuw voor toenemende wateroverlast. Vele akkers waren niet meer geschikt 

voor de verbouw van gewassen waardoor men genoodzaakt werd over te stappen op veeteelt. 

Alleen op het hoger gelegen duin was het nog mogelijk om de groente- en fruitteelt voor te zet-

ten. In eerste instantie werd getracht het water via afvoersloten en de voor de zandwinning ge-

graven zandsloten af te voeren. Vanaf de 16e eeuw was het niet meer mogelijk om het gebied 

via een natuurlijke manier te ontwateren. De eerste molens werden aangelegd die het overtollige 

water naar bijvoorbeeld het Haarlemmermeer maalden. Rond de 17e eeuw werden om de wei-

landen heen kaden aangelegd, waardoor de zo ontstane polders met kleine molens konden wor-

den bemalen en drooggelegd. De Lisserbroekpolder, Hellegatspolder, Meer- en Duinpolder en 

Rooversbroekpolder zijn op deze manier ontstaan. In dezelfde periode werd de aanleg van de 

Leidsche Trekvaart gerealiseerd. Met behulp van de trekschuit werd het vervoeren van goederen 

en overig verkeer sneller en makkelijker. Bij de Halfweg in Lisse vond de wissel van de paarden 

plaats en konden passagiers in- en uitstappen.  

Na de donkere jaren van de 15e en 16e eeuw bracht de Gouden Eeuw meer welvaart. In ieder 

geval in de steden. In de 16e en 17e eeuw lieten welgestelde heren, voornamelijk uit de grote 

steden als Haarlem en Amsterdam, buitenhuizen bouwen. In Lisse verrezen langs de Heereweg 

bijvoorbeeld Wassergeest, Meer en Duin, Wildlust en Ter Beek. Ook de Keukenhof, Zandvliet en 

Ter Specke zijn in deze periode gebouwd. De bouw van dergelijke woningen zorgde voor een 

economische impuls voor de omgeving. In de 18e eeuw raakten de meeste buitenhuizen in ver-

val en werden afgebroken. De terreinen werden in veel gevallen omgezet tot bloembollenland. 
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Aan het eind van de 18e eeuw waren de meeste natte zones ten oosten van Lisse ingepolderd, 

waardoor weer op grote schaal landbouw kon plaatsvinden.  

Vanaf de 19e eeuw maakten het telen van groente en fruit, alsmede de veeteelt plaats voor 

grootschalige bloembollenteelt. Omdat de bollenteelt veel geld opbracht werden de laatste bui-

tenplaatsen gesloopt ten behoeve van teeltgrond. De gevolgen van de bollenteelt waren vanuit 

archeologisch oogpunt desastreus. De reeds vanaf de prehistorie bewoonde duinen en strand-

wallen werden afgegraven. 

Enerzijds werd het zand gebruikt om dorpen en steden uit te kunnen breiden, om metselstenen 

te produceren, om spoorwegen en trambanen aan te kunnen leggen of bijvoorbeeld als ballast 

voor schepen, anderzijds leverden de ontzandingen een voor de bollenteelt geschikte bodem op. 

Hiervoor is namelijk een kalkrijke grond nodig; de top van een strandwal of een duin is door ver-

weringsprocessen ontkalkt. Het afgraven van de duinen en strandwallen heeft ervoor gezorgd 

dat een groot deel van het archeologische erfgoed van de Bollensteek verloren is gegaan. Dank-

zij de halsstarrigheid van de graaf van Lijnden, die weigerde te verhuizen, zijn buitenhuis af te 

breken en zijn grond af te graven, is het Keukenhofbos in Lisse tegenwoordig een van de weini-

ge plaatsen in Nederland waar nog intacte Oude Duinen te vinden zijn. In dit soort gebieden is 

de kans dan ook groot archeologische resten aan te treffen. 

 

De archeologische vindplaatsen in Lisse 

Op basis van de gegevens uit ARCHIS zijn uit het onderzoeksgebied slechts 17 vondstmeldingen 

(zogenaamde ‘waarnemingen’) en 2 archeologische monumentterreinen bekend (peildatum 01-

07-2006). Dit bestand is vervolgens ‘gefilterd’ zoals hierboven is beschreven, een filtering die er 

in feite op neerkomt dat het kaf van het koren wordt gescheiden. 

Op deze wijze zijn 9 vindplaatsen ‘gedefinieerd’. Uit andere bronnen (met name literatuur) zijn 

hieraan nog 5 vindplaatsen toegevoegd (waarmee het totaal weer op 14 vindplaatsen komt. Dit 

betreft een aantal vindplaatsen waar in een ver verleden vondsten zijn gedaan, waarvan de con-

text niet duidelijk is, maar die desondanks als indicatief beschouwd kunnen worden. Dit is een 

arbitraire keuze geweest: op de kaart staan vindplaatsen waarvan RAAP vermoedt dat met ar-

cheologische resten ter plaatse terdege rekening gehouden dient te worden. 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het hier uitsluitend archeologische vindplaatsen betreft. 

De historisch-geografische of historisch-bouwkundige elementen (de 3 molenrestanten, boven-

grondse monumenten, wegen, verkavelingspatronen etc.), zoals aangegeven op onder andere de 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland, worden hier niet opgesomd. 

 

Het Keukenhofbos en het Reigersbos 

Strandwallen hebben vanaf het Neolithicum aantrekkelijke vestigingslocaties gevormd voor de 

mens. De archeologische verwachting voor de strandwallen is daarom hoog te noemen: de IKAW 

en CHS reflecteren dan ook deze gedachte. Hierbij kan en moet een belangrijke nuancering ge-

maakt worden: het grootste deel van de strandwallen van Lisse is vergraven of omgezet ten be-

hoeve van de bloembollenteelt en de winning van zand voor diverse doeleinden. Het meest in-

tacte deel van de strandwal is ter hoogte van het Keukenhofbos te vinden en, in het verlengde 

hiervan, het Reigersbos, in het westelijke deel van de gemeente langs de Lageveense Polder. 
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Het feit dat hier geen vondsten zijn gedaan, wil wellicht alleen maar zeggen dat hier de strand-

wal niet is afgezand. Het is overigens niet alleen vanuit archeologisch oogpunt een interessant 

gebied. Ook vanuit een cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt is dit gebied de uitzondering 

op het door bloembollenvelden gekenmerkte afgezande deel van de strandwal. 

  

De historische kern 

Zoals is gesteld, heeft de historische dorpskern van Lisse (nog) geen formele status op nationaal 

of provinciaal niveau. Wel staat deze kern op de CHS, regio Duin- en Bollenstreek, aangegeven 

als een zone met een ‘zeer grote kans op archeologische sporen, stads- of dorpskern’, met name 

op middeleeuwse en post-middeleeuwse sporen. Diverse vondsten ondersteunen dit. De kern 

van Lisse is bovendien een zone waar de strandwal niet is afgegraven. Hoewel de ondergrond 

deels verstoord is door de latere bebouwing kunnen sporen van bewoning uit de Prehistorie juist 

onder het dorpscentrum goed bewaard zijn gebleven. De gaafheid van het landschap is hier gro-

ter dan in de omliggende zanderijen. 

  

3.6 Gemeente Teylingen 

Integrale weergave van delen van hoofdstuk 3 uit Schute (2009) 

 

Bewoningsgeschiedenis 

Laat Neolithicum 

Het Laat Neolithicum is gezien de vormingsdatum van de strandwallen de vroegste periode van 

waaruit in de Duin- en Bollenstreek vondsten kunnen worden verwacht. Het Neolithicum is in 

Nederland de periode die wordt gekenmerkt door een overschakeling van een voedselverzame-

lende naar een voedselproducerende economie. Het jagen, vissen en verzamelen was hiermee 

niet ten einde, maar ging een steeds minder belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening ten 

gunste van het telen van cultuurgewassen en het houden van gedomesticeerde dieren. Deze 

omwenteling ging gepaard met een aantal technologische en sociale vernieuwingen zoals het 

wonen op een vaste plek (sedentarisatie), de introductie van geslepen stenen, dissels en bijlen 

en het gebruik van aardewerk van gebakken klei. Daarnaast had de productie van voedselover-

schotten tot gevolg dat er bevolkingsgroei mogelijk was. De samenleving werd mede daardoor in 

sociale zin steeds complexer, hetgeen archeologisch tot uiting komt in een toenemende sociale 

stratificatie, waarneembaar in inventarissen van grafvelden. 

In het strandwallengebied ten noorden van de Rijn zijn nederzettingen uit het Laat Neolithicum 

relatief dun gezaaid. Een mooi voorbeeld is de vondst van een laat-neolithische nederzetting aan 

de westzijde van Warmond, ter hoogte van het klooster Mariëngaerde (catalogusnummer 36; 

Kruidhof & Van Eijk, 2004; Kruidhof, 2004). Hier werden onder een met vondsten (aardewerk, 

vuurstenen werktuigen, bot etc.) doorspekte cultuurlaag, nederzettingssporen aangetroffen. De 

vindplaats is inmiddels deels opgegraven (Bink, 2006). Hierbij kwamen paalsporen en (wa-

ter)kuilen tevoorschijn. Structuren zoals schuren of boerderijen zijn niet herkend. Waarschijnlijk 

lag de kern van de nederzetting iets meer naar het zuidoosten, hoger op de flank van de strand-
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wal. Er is graan (zogenaamde naakte gerst) aangetroffen, evenals botmateriaal van steur en 

varken of wild zwijn. Het vondstmateriaal duidt op een vrij korte duur van bewoning, om precies 

te zijn fase 4 van de Enkelgrafcultuur (2550-2400 voor Chr.). De cultuurlaag werd aangetroffen 

op circa 1,75 m -NAP. 

De enige andere vondst in Teylingen die eenduidig in het Laat Neolithicum is te dateren, betreft 

een in 1954 door een particulier in de inmiddels dichtgebouwde Luizenmarktpolder in Voorhout 

aangetroffen dissel of dwarsbijl (2850-2000 voor Chr.; catalogusnummer 1). Vaak worden derge-

lijke vondsten gezien als zogenaamde ‘losse vondsten’, met andere woorden, ze zijn niet indica-

tief voor bewoning ter plaatse, eerder voor bewoning in de omgeving. Een bijl of pijlpunt zal snel-

ler verloren of stuk gaan bij het kappen van een boom of bij de jacht, dan dat deze in de neder-

zetting zelf verloren gaat.  

 

Bronstijd en IJzertijd 

Het gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen en speerpunten markeert het begin van de 

metaaltijden. Het gebruik van (vuur)steen als grondstof voor werktuigen was hiermee nog niet 

direct ten einde. Pas in de IJzertijd wordt vuursteen niet meer gebruikt. Bijna paradoxaal is het 

gegeven dat bronzen voorwerpen in Nederland lange tijd, in elk geval in de hele Bronstijd, zeer 

schaars blijven (ook opvallend: in het Neolithicum wordt al sporadisch koper en goud gebruikt!). 

Zeer spectaculair en nog steeds van nationale betekenis was de vondst in het begin van de vori-

ge eeuw van 18 bronzen bijlen en 1 bronzen beitel in een gat ‘uitgegraven tot in het veen’ ten 

zuidwesten van Voorhout (catalogusnummer 34). De vondsten dateren in de Midden Bronstijd 

(1800 tot 1100 voor Chr.) en zijn overgebracht naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 

Idee is dat dit bronsdepot door een handelaar is verborgen om niet teveel tegelijk te hoeven 

vervoeren (Bloemers & Van Dorp [red], 1991). 

Midden in het centrum van Voorhout is nog een losse bijl aangetroffen, een bronzen randhielbijl, 

eveneens uit de Midden Bronstijd (1800 tot 1100 voor Chr.; catalogusnummer 7; Hallewas 

1988a). Ook uit Voorhout is de bronzen dolk die waarschijnlijk net ten noordwesten van het 

dorpscentrum werd aangetroffen (catalogusnummer 32; Bloemers, 1968); deze dateert uit de 

Vroege Bronstijd 2000-1800 voor Chr. Ten slotte kan melding worden gemaakt van een vuurste-

nen sikkel die nabij Klinkenberg werd gevonden (catalogusnummer 15; Glasbergen, 1956; Van 

Heeringen, 1992). 

Samenvattend kan worden geconstateerd dat zowel uit het Laat Neolithicum als de Bronstijd 

weliswaar vondsten (bijlen) bekend zijn, maar dat ook de bijbehorende nederzettingssporen, 

behalve dan de laat-neolithische nederzetting in Mariëngaerde, ontbreken. Een verklaring hier-

voor kan zijn dat deze vindplaatsen op enige diepte onder het maaiveld liggen, zoals ook Mari-

engaerde, en dus moeilijk te lokaliseren zijn. Ook is de herkenbaarheid van het materiaal, enkele 

grondsporen en handgevormd aardewerk, niet bijzonder groot. 

Rond 800 voor Christus vindt wederom een omslag plaats, vanaf dan doet ijzer zijn intrede. Een-

duidige nederzettingssporen uit de IJzertijd zijn in Teylingen niet aangetroffen. Wel is op een 

aantal plaatsen aardewerk uit de IJzertijd of inheems-Romeinse periode aangetroffen, opvallend 

genoeg een aantal malen in de verveende strandvlaktes (catalogusnummers 16 en 17). Daar-

naast zijn twee vindplaatsen op het zand bekend, op de strandwal van Warmond (catalogus-
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nummer 28) en op de strandwal ten noorden van Voorhout (catalogusnummer 31; Jongste, 

2005). Al deze vondsten kunnen duiden op nederzettingen of sporen van boerenerven. Afwijkend 

en opvallend is de vondst van een handgevormd urntje met opstaande gekartelde rand in 1937 

bij het ‘doorgraven’ van de Zijl door de Zwanburgerpolder (catalogusnummer 30; Van der Steur, 

1961). Het is feitelijk de enige vondst uit de Prehistorie uit het venige ‘achterland’. 

 

Romeinse tijd 

Rond 12 voor Christus krijgt het Romeinse Rijk steeds meer invloed in de Lage Landen. Ook het 

grondgebied van de huidige gemeente Teylingen ligt ten noorden van de Rijn in het ‘vrije Ger-

manië’, waar indertijd de Germaanse stam van de Caninefaten woonden. De Romeinse militaire 

kampementen van Katwijk, Valkenburg en Leiden lagen op een steenworp afstand. Door de han-

delscontacten met de mensen aan de andere kant van de rivier werden voorwerpen en nieuwe 

kennis uitgewisseld. In het vondstspectrum is dit dan ook duidelijk zichtbaar. In de Polder Els-

geest ten zuidwesten van Voorhout, is in 1946 een inheems-Romeinse en vroeg-middeleeuwse 

nederzetting opgegraven (catalogusnummer 19). De opgravingsleider W.C. Braat noteert in 

1949: “Een blik op de kaart zal de lezer er van overtuigen, dat het volmaakt onmogelijk is om uit 

de verwarde massa van paalgaten en palissadegreppeltjes ook maar een enkele afzonderlijke 

huisplattegrond te reconstrueren” (Braat, 1949). Ze zullen er echter zeker hebben gezeten. De 

enige andere vondst uit de (inheems-)Romeinse tijd is die van een kookpot of voorraadpot op de 

strandwal van Voorhout, net ten noorden van het centrum (catalogusnummer 9). 

 

Vroege Middeleeuwen (450-1050 AD) 

In algemene zin kan worden gesteld dat de bevolkingsomvang in de Vroege Middeleeuwen, ten 

opzichte van de voorgaande periode, sterk was afgenomen. De door de Romeinen geïnitieerde 

markteconomie verdween en de mensen vielen terug op een zelfvoorzienend bestaan. Ook het 

wegvallen van de Romeinse staatsorganisatie was voor dit gebied, zo dicht bij de noordgrens 

van het Romeinse Rijk, in essentie een terugval naar een meer versnipperd bestuur door lokale 

heersers wier macht volledig was gebaseerd op militaire kracht en materiële welstand. 

Waarschijnlijk nam de bevolking in de regio pas vanaf de 8e eeuw weer toe en namen de men-

sen (weer) bezit van de strandwallen van het Hollandse kustgebied. Het beboste duingebied was 

nog niet ontgonnen en afgegraven. Kleine groepen mensen stichtten kerkdorpen en bouwden 

hun houten huizen op de rand van de strandwal, op de overgang naar het drassige en moerassi-

ge achterland. Op die manier konden ze van verschillende landschappen met hun verschillende 

bronnen gebruik maken. De eerste vermelding van zowel Sassenheim als Warmond dateert uit 

de 9e eeuw en daarmee dus uit de Vroege Middeleeuwen. De geschreven geschiedenis van 

Voorhout gaat terug tot in de 10e of 11e eeuw, dat is niet geheel duidelijk. De eerste karrenspo-

ren verschenen in die tijd en verbonden de dorpen. De in de topografie van Teylingen goed her-

kenbare zuidwestelijke-noordoostelijke oriëntatie van de doorgaande (provinciale) wegen, grijpt 

terug op een zeer waarschijnlijk oeroud patroon waarbij handel en transport over de strandwallen 

plaatsvond.  

Bij de bovengenoemde in 1946 door Braat uitgevoerde opgraving in de Polder Elsgeest zijn de 

enige tot dusverre uit Teylingen bekende sporen en vondsten uit de Vroege Middeleeuwen aan-



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [5 8 ]  

 

 

 

getroffen. Braat trof zowel Merovingische als Karolingische sporen en vondsten aan (catalogus-

nummer 19; Braat, 1949). 

 

Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (1050 AD-heden) 

De Late Middeleeuwen 

Vanaf de 10e-11e eeuw getuigen nieuwe nederzettingsvormen zoals mottes, kastelen en ver-

sterkte hoeven van een toenemende feodalisering. Al dan niet adellijke grootgrondbezitters na-

men een overheersende positie in. De aanhoudende bevolkingsgroei en gunstigere klimatolo-

gische omstandigheden leidden er mede toe dat de ‘woeste gronden’, zoals bosgebieden, heide 

en veen, grootschalig werden ontgonnen. De mens nam bezit van de strandwallen, akkers wer-

den aangelegd, de eerste duinen werden ten behoeve van de zandwinning afgegraven en er 

werd een begin gemaakt met de ontginning van het veen tussen en achter de strandwallen. 

Op de strandwallen zelf ontstonden de bouwlanden. Deze relatief hoge en droge bouwlanden 

worden aangeduid met de term ‘geestgronden’. Aan de randen van de geestgronden lagen de 

wegen, waarlangs ook de boerderijen kwamen te liggen. De lage, drassige gronden buiten de 

strandwal, de zogenaamde ‘broeklanden’, werden gebruikt als weiland. De ovale vorm van de 

strandwallen beïnvloedde de vorm van de geestgronden, die op hun beurt weer de vorm van veel 

dorpen in het kustgebied bepaald hebben. Meestal ontstonden dorpen op de plaats waar twee 

wegen bij elkaar kwamen. Omdat de structuur van de dorpen veelal voor de kerstening al vast 

lag, is het vaak gebeurd dat de kerk pas later werd toegevoegd en dus aan de rand van het dorp 

kwam te liggen. 

De oudste kern van Sassenheim is ontstaan waar nu de Hoofdstraat loopt, langs de oostflank van 

de Sassenheimer strandwal. Deze zogenaamde Heereweg is een oude doorgaande route. Op de 

oudste kaarten waarop Sassenheim is aangegeven (begin 17e eeuw) is een kleine bewoningskern 

te zien bij de kerk, aan beide zijden van de Heereweg. Ten oosten hiervan liep al in de 17e eeuw 

(over de oostelijke Warmonder strandwal) een zandpad met daarlangs eveneens bebouwing. Een 

verbinding met de zuidelijker gelegen hoofdweg richting Warmond (wederom Herenweg geheten) is 

echter niet aan te tonen. Deze bewoningsas, evenals de (bebouwing langs de) huidige Kerklaan, 

namen in de 17e en 18e eeuw in belang af, ten gunste van de kern langs de Heereweg. 

De historie en ontwikkeling van Sassenheim is nauw verbonden met die van Kasteel Teylingen (ca-

talogusnummer 35; Koopmanschap, 2002). De aanwezigheid van dit kasteel heeft ongetwijfeld een 

positieve invloed gehad op de groei van de bewoning in het dorpsgebied; de datering van dit kasteel 

kan daarom niet onbesproken blijven. De oudste vondsten uit de gracht van kasteel Teylingen date-

ren uit de late 13e/vroege 14e eeuw. De ringmuur zelf dateert uit de 13e eeuw. Teylingen wordt voor 

het eerst vermeld in de 10e eeuw. 

Warmond was in de middeleeuwen een belangrijk dorp. Het dorp is ontstaan aan de oostrand van 

de meest oostelijk gelegen (Warmonder) strandwal. In tegenstelling tot Sassenheim maakt histori-

sche kaartmateriaal niet goed duidelijk wat hiervoor de reden is geweest. Zoals hierboven reeds is 

aangegeven lag Warmond niet aan een van de doorgaande wegen op de strandwal. De Warmonder 

Heerweg (de huidige Herenweg) lijkt in vroegere eeuwen iets anders gelopen te hebben. De vroeg-

ste bewoningskern lijkt ten zuidwesten van het Huys te Warmond te liggen (catalogusnummer 29; 
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Ter Kuile, 1944) langs de Dorpsstraat. Waarschijnlijk was dit de oorspronkelijke loop van de War-

monder Heerweg. Een andere theorie is dat de oudste delen van Warmond ter hoogte van het laat-

middeleeuwse versterkte huis van de Van der Woudes bij Warmond lagen (catalogusnummer 23; 

Van der Steur, 1966). Dit is echter niet de plek waar Warmond in latere eeuwen vorm kreeg. 

Visvangst en veeteelt zullen een belangrijke reden geweest zijn om zich aan de rand van het veen-

moeras te vestigen. Op deze manier kon maximaal gebruik gemaakt worden van de natuurlijke 

bronnen die de strandwal zowel als het moeras boden. Opvallend en tekenend is dat er in de Mid-

deleeuwen verschillende kastelen werden gesticht: het al genoemde Huys te Warmont, Oud-

Teylingen of Lokhorst (catalogusnummer 26; Hessing, 1993a en 1993b) niet te verwarren met kas-

teel Teylingen in Sassenheim), Oud-Alkemade (catalogusnummer 12; Van der Steur, 1966) en een 

naamloos vierde kasteel dat in 1965 deels is opgegraven (catalogusnummer 27; Renaud, 1965, 

1969 en 1985). 

De ontwikkeling van Voorhout is anders verlopen dan die van Sassenheim en Warmond. Tot in 

de 19e eeuw was amper sprake van een echte dorpskern. Ondanks het grote gebied dat dit dorp 

bestreek, bleef het gebied lang bebost en relatief onontgonnen. De bewoning was schaars en 

verspreid. Tekenend is dat in de periode 1860-1920 Voorhout door een te gering aantal inwoners 

bij de gemeente Oegstgeest werd gevoegd. Toch kende ook Voorhout z’n kasteel: Boekhorst. 

Sporen van dit kasteel zijn tot dusverre nog niet eenduidig gelokaliseerd. 

 

De turfwinning 

Vanaf de 14e eeuw nam een meer structurele winning van de turf ten oosten van Lisse, Sassen-

heim en Warmond een aanvang. Turf als brandstof vormde een goede vervanger van het hout 

dat door het kappen van de bossen op de duinen steeds minder voorhanden was. Bovendien 

kwam in deze eeuw een aantal industrieën opzetten, zoals bierbrouwerijen en steenbakkerijen, 

waardoor de vraag naar turf nog sterker toenam. De veeboeren in de omgeving werden ‘veen-

boeren’ en pakten hun arbeid voortvarend aan. De huidige Haarlemmermeerpolder en de Hem-

meerpolder waren in oorsprong niets anders dan een veenmoeras met daarin enkele kleinere 

veenmeren. Grootschalige winning van het laagveen zorgde er in relatief korte tijd voor dat de 

meren zich konden uitbreiden. In 1472 verbonden het Leidse Meer en het Haarlemmermeer zich. 

Hierdoor werd een proces in gang gezet dat, overigens in grote delen van Holland, voor een zeer 

bedreigende situatie zorgde. Zware stormen kregen hun greep op de watermassa’s, waardoor 

grote stukken land overstroomden en afkalving van de (veen)oevers plaatsvond, een zichzelf 

versterkend proces. 

De Kager Plassen zijn ontstaan door veenontgraving en nu recreatiegebied. Alleen een deel van 

de Zwanburgerpolder, nu ’t Joppe, is speciaal voor recreatieve doeleinden aangelegd.  

 

De Nieuwe tijd 

De 15e en 16e eeuw zagen er somber uit voor Sassenheim en Warmond. De dorpen gingen ge-

bukt onder mislukte graanoogsten, burgeroorlogen (o.a. Hoekse en Kabeljauwse twisten), de 

Pest, de Reformatie, de Beeldenstorm en de Tachtigjarige Oorlog. Verder zorgde, zoals gesteld, 

het afgraven van het veen en het inklinken (verlaging van het maaiveld) van het veen ten oosten 

van de strandwal vanaf de 14e eeuw voor toenemende wateroverlast. Vele akkers waren niet 
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meer geschikt voor de verbouw van gewassen waardoor men genoodzaakt werd over te stappen 

op veeteelt. Alleen op het hoger gelegen duin was het nog mogelijk om de groente- en fruitteelt 

voor te zetten. 

In eerste instantie werd getracht het water via afvoersloten en de voor de zandwinning gegraven 

zandsloten af te voeren. Vanaf de 16e eeuw was het niet meer mogelijk om het gebied via een 

natuurlijke manier te ontwateren. De eerste molens werden aangelegd die het overtollige water 

naar bijvoorbeeld het Haarlemmermeer maalden. Rond de 17e eeuw werden om de weilanden 

heen kaden aangelegd, waardoor de zo ontstane polders met kleine molens konden worden be-

malen en drooggelegd. De Hemmeerpolder en de Lisser Poelpolder zijn op deze manier ont-

staan. In dezelfde periode werd de aanleg van de Leidsche Trekvaart gerealiseerd. Met behulp 

van de trekschuit werd het vervoeren van goederen en overig verkeer sneller en makkelijker.  

Na de donkere jaren van de 15e en 16e eeuw bracht de Gouden Eeuw meer welvaart. In ieder 

geval in de steden. In de 16e en 17e eeuw lieten welgestelde heren, voornamelijk uit de grote 

steden als Haarlem en Amsterdam, buitenhuizen bouwen. In Teylingen verrezen diverse buiten-

plaatsen zoals Bergendaal, Huis ter Leede en Huis ter Wegen (Fockema Andreae, Renaud & 

Pelinck, 1974). De bouw van dergelijke woningen zorgde voor een economische impuls voor de 

omgeving. In de 17de eeuw komt de scheepsbouw en huisnijverheid in de textielindustrie opzet-

ten, terwijl in de 19de eeuw de scheepsbouw weer verdween. In de 18e eeuw raakten de meeste 

buitenhuizen in verval en werden afgebroken. De terreinen werden in veel gevallen omgezet tot 

bloembollenland. Omdat de bollenteelt veel geld opbracht werden de laatste buitenplaatsen ge-

sloopt ten behoeve van teeltgrond. Opvallend is in dat opzicht de bouw van Huis Hemmeer (ca. 

1630-1680) in de Hemmeerpolder, evenals Huis Tengnagel (gebouwd in de vroege 17e eeuw) 

buiten het bollengebied gelegen (respectievelijk catalogusnummer 11 en 22). De gevolgen van 

de bollenteelt waren vanuit archeologisch oogpunt desastreus. De reeds vanaf de Prehistorie 

bewoonde duinen en strandwallen werden afgegraven. 

Enerzijds werd het zand gebruikt om dorpen en steden uit te kunnen breiden, om metselstenen 

te produceren, om spoorwegen en trambanen aan te kunnen leggen of bijvoorbeeld als ballast 

voor schepen, anderzijds leverden de ontzandingen een voor de bollenteelt geschikte bodem op. 

Hiervoor is namelijk een kalkrijke grond nodig; de top van een strandwal of een duin is door ver-

weringsprocessen ontkalkt. Het afgraven van de duinen en strandwallen heeft ervoor gezorgd 

dat een groot deel van het archeologische erfgoed van de gemeente Teylingen verloren is ge-

gaan. Uit historische kaarten blijkt dat het grootste deel van het duin in de gemeente Teylingen 

al in de tweede helft van de 19e eeuw is afgegraven. Op de kaart van het Hoogheemraadschap 

Rijnland, opgenomen tussen 1610 en 1615 door de landmeters Floris Balthasarsz. en Balthasar 

Florisz. Van Berckenrode, wordt ten westen van de huidige Prinsenweg en Torenlaan een nog 

intact duinlandschap weergegeven (Zandvliet [red.], 1989). Dit betreft de strandwal van Voor-

hout. Het Reigersbos in de gemeente Lisse is hier een restant van. Ook op Jacob Aertsz. Co-

lom’s Kaart van Holland uit 1681 (Sijmons, A.H., I.H. van Eeghen, 1990) zijn de duinen nog gro-

tendeels intact weergegeven, maar het is echter twijfelachtig of deze kaart wel een juist beeld 

geeft. De duinenrij loopt niet door ten zuiden van Voorhout. Op de kadastrale minuut uit circa 

1830 (www.watwaswaar.nl) en de eerste topografische kaart 1:50.000 uit circa 1850 (Wolters-
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Noordhoff Atlasproducties, 1990) staan in de gemeente Teylingen geen duingebieden meer af-

gebeeld. 

Het is met name Warmond dat vanaf de 17e eeuw tot bloei komt; dit wordt mooi weerspiegeld 

door het vindplaatsbestand. Uit Voorhout zijn geen vindplaatsen uit de Nieuwe tijd bekend, terwijl 

de meeste waarnemingen uit Sassenheim zich beperken tot de begrenzing van de historische 

dorpskern (catalogusnummer 13; Voet, 1973, Halbertsma, 1974; Leijnse, 2004; Meijlink & Span-

jer, 2004; De Jager, 1997). De in de Nieuwe tijd te dateren vindplaatsen uit Warmond zijn in 

vergelijking daarmee legio. Zo liggen er o.a. (de resten van) twee kloosters: het Ursulaklooster 

en het voormalige klooster Marienhoven (catalogusnummer 3 en 21; Bakker, 1969; Machen, 

1927; Machen, 1931; Sarfatij, 1975, 1977a en 1977b). Andere aardige vindplaatsen betreffen de 

resten van het oude Veerhuis bij het Warmonderhek (catalogusnummer 24) en de ronde eenden-

kooi net ten zuiden van de Hemmeerpolder (catalogusnummer 8).
8
 

 

De archeologische vindplaatsen in de gemeente Teylingen 

Geconcludeerd kan worden dat het archeologische vindplaatsenbestand een relatief magere 

afspiegeling vormt van wat er ooit geweest moet zijn, of wellicht deels nog aanwezig is. Vooral 

het verschil met gemeentes op de oostelijke en zuidelijke zandgronden (Overijssel, oostelijk deel 

van Utrecht, noordelijk deel van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg) is opmerkelijk. Dit hangt 

samen met de sedimentaire opbouw van het Teylingse landschap en de daardoor moeilijke 

‘vindbaarheid’ van de mogelijk aanwezige archeologische waarden. In de gemeente Teylingen 

kan een aantal verschillende archeologische ‘kernzones’ worden onderscheiden, ieder met hun 

specifieke archeologische karakter, waarde en potentieel. Hieronder volgt een korte beschrijving 

van de archeologische kernzones: 

 

De flanken van de strandwallen 

Strandwallen hebben vanaf het Neolithicum aantrekkelijke vestigingslocaties gevormd voor de 

mens. De archeologische verwachting voor de strandwallen is daarom in principe hoog te noe-

men: de IKAW en CHS reflecteren dan ook deze gedachte. Hierbij kan en moet een belangrijke 

nuancering gemaakt worden: het grootste deel van de strandwallen is vergraven of omgezet ten 

behoeve van de bloembollenteelt en de winning van zand voor diverse doeleinden. Er zijn behal-

ve de dorpskernen (zie hieronder) geen intacte delen van de strandwallen en duinen in Teylingen 

meer te vinden. Alleen op de flanken, waar veen en klei uitwigt tegen de strandwal, zal de gaaf-

heid groter zijn en worden nog wel eens verrassende ontdekkingen gedaan. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de laat-neolithische nederzetting die in 2006 in Warmond is opgegraven (catalogus-

nummer 36; Bink, 2006). 

 

                                                                 

 

 

 

8 Er zijn in de gemeente Teylingen meer eendenkooien nog aanwezig of aanwezig geweest. Deze zijn niet opgenomen in 

de vindplaatscatalogus. De reden hiervoor is dat de aanwezigheid van archeologische resten niet is aangetoond of 

dat ze simpelweg nog in volle glorie te bewonderen zijn. 
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De drie historische dorpskernen 

De historische dorpskern van Voorhout heeft (nog) geen formele status op nationaal of provinci-

aal niveau. Alleen Sassenheim heeft op nationaal niveau een status. Op provinciaal niveau heb-

ben Warmond en Sassenheim een status: op de CHS, regio Duin- en Bollenstreek, staan deze 

dorpen aangegeven als een zone met een ‘zeer grote kans op archeologische sporen, stads- of 

dorpskern’, met name op middeleeuwse en post-middeleeuwse sporen. Diverse vondsten onder-

steunen dit. 

Belangrijk is te constateren dat juist de historische dorpskernen de plekken zijn waar de strand-

wal en Oude Duinen nog relatief intact zijn. Curieus genoeg heeft de oude bebouwing conserve-

rend gewerkt op een deel van de Oude Duinen. Juist de meer landelijke zones zijn veel zwaarder 

verstoord door het afgraven van de strandwallen en het omzetten van de bodem ten behoeve 

van de bollenteelt. Sporen van bewoning uit de Prehistorie kunnen juist onder de dorpscentra 

goed bewaard zijn gebleven. 

  

De afzettingen van de Rijn 

Het zuidelijk deel van het grondgebied van de gemeente Teylingen is beïnvloed vanuit het Rijn-

estuarium. In de verveende strandvlaktes braken in de IJzertijd en de Late Middeleeuwen geulen 

in waarlangs oeverwallen werden gevormd. In dit veen-/kleigebied zijn dan ook met name sporen 

uit de IJzertijd aangetroffen of daterend in de inheems-Romeinse periode. Klaarblijkelijk was het 

gebied aantrekkelijk om te exploiteren, ondanks de aanwezigheid van de strandwallen in de di-

recte omgeving. Langs de geulen of op de kleiige afzettingen worden dan ook niet zozeer de 

sporen van nederzettingen verwacht, maar eerder van zogenaamde ‘special purpose activities’ 

zoals visvangst of kalk-, zout- of veenwinning. 

 

3.7 Gemeente Hillegom 

Integrale weergave van delen van hoofdstuk 4 uit Schute (2007a). Zie voor algemene beschrij-

vingen uit dit hoofdstuk § 3.4. 

 

Bewoningsgeschiedenis Laat Neolithicum-Romeinse tijd (2850 voor Chr.-450 na Chr.) 

Laat Neolithicum-Late IJzertijd (2850-50 voor Chr.) 

Het Laat Neolithicum is gezien de vormingsdatum van de strandwallen de vroegste periode van 

waaruit in de Bollengemeenten vondsten kunnen worden verwacht.  

In het strandwallengebied ten noorden van de Rijn zijn nederzettingen uit het Laat Neolithicum 

relatief dun gezaaid. Uit de Bollengemeenten zijn talloze vondsten bekend die dateren uit de 

Prehistorie. De meeste vondsten in de Bollengemeenten betreffen bijlen, pijlpunten of werktuigen 

van gewei. Vaak worden dergelijke vondsten gezien als zogenaamde ‘losse vondsten’, met ande-

re woorden, ze zijn niet indicatief voor bewoning ter plaatse, eerder voor bewoning in de omge-

ving. Een bijl of pijlpunt zal sneller verloren of stuk gaan bij het kappen van een boom of bij de 

jacht, dan dat deze in de nederzetting zelf verloren gaat. 
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In Hillegom zijn weliswaar iets minder losse vondsten uit de Prehistorie gedaan, toch is ook in 

deze gemeente hetzelfde beeld zichtbaar. Hillegom moet het doen met de vondst van een laat-

neolithische stenen bijl. Deze vondst werd gedaan in de Spoorzanderij, vlak ten noorden van de 

kalkzandsteenfabriek Silka (voorheen Arnoud). Ook bij graafwerkzaamheden, maar dan in het 

centrum van Hillegom, werd in het begin van de 20e eeuw een stenen strijdhamer aangetroffen. 

 

Bronstijd en IJzertijd 

Het gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen en speerpunten markeert het begin van de 

metaaltijden. Het gebruik van (vuur)steen als grondstof voor werktuigen was hiermee nog niet 

direct ten einde. Pas in de IJzertijd wordt vuursteen niet meer gebruikt.  

In de eerder genoemde Spoorzanderij, in de zuidelijke punt van de gemeente Hillegom zijn 2 

bronzen naalden, een beitel, 2 sikkels, 6 armbanden en een tinfragment uit de Midden Bronstijd 

aangetroffen. Samenvattend is het verspreidingsbeeld van de Bronstijd-vondsten in de Bollen-

gemeenten weinig afwijkend van de vondsten uit het Laat-Neolithicum. Alle vondsten werden al 

behoorlijke tijd geleden in zanderijen bij afgravingen gedaan, en alle vondsten lijken te wijzen op 

selectief verzamelgedrag en betreffen mogelijk de weerslag van inmiddels volledig vergraven 

grafvelden. 

Rond circa 800 voor Christus vindt wederom een omslag plaats, vanaf dan doet ijzer zijn intrede. 

De ijzersmeedkunst wordt vooral toegepast voor het maken van gereedschappen en bewape-

ning. Vuursteen raakt om deze reden dan ook steeds meer in onbruik. Uit Hillegom zelf zijn 

slechts enkele fragmenten aardewerk bekend. Van deze in 1923 gedane vondsten is de context 

echter niet geheel duidelijk.  

 

Romeinse tijd 

Rond 12 voor Christus krijgt het Romeinse Rijk steeds meer invloed in de Lage Landen. Grote 

delen van Nederland komen onder het gezag van Rome. De Rijn fungeerde als noordgrens van 

het toenmalige Romeinse Rijk. Hillegom ligt ten noorden van de Rijn in het ‘vrije Germanië’, waar 

indertijd de Germaanse stam van de Caninefaten woonden. De Romeinse militaire kampementen 

van Katwijk, Valkenburg en Leiden lagen op een steenworp afstand. Door de handelscontacten 

met de mensen aan de andere kant van de rivier werden voorwerpen en nieuwe kennis uitgewis-

seld. In Hillegom zijn slechts enkele inheems-Romeinse scherven aangetroffen die waarschijnlijk 

tot 1 pot behoren. De scherven zijn opvallend genoeg teruggevonden op de locatie van het 

toenmalige veenmoeras.  

 

Bewoningsgeschiedenis Middeleeuwen en Nieuwe tijd (vanaf 450 AD) 

Vroege Middeleeuwen (450-1050 AD) 

De lokale historicus Jan Beenakker zegt het treffend: “Het is volstrekt onduidelijk wanneer de 

nederzetting Hillegom is ontstaan” (Beenakker, 1998). In ieder geval moet dat in de loop van de 

Vroege Middeleeuwen zijn geweest. De Vroege Middeleeuwen vormen een periode waarover in 

Nederland relatief weinig bekend is. Niet alleen zijn uit deze periode zeer weinig historische 
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bronnen beschikbaar, ook archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. Uit Hillegom is 

geen enkele vroeg-middeleeuwse vondst geregistreerd.  

In algemene zin kan worden gesteld dat de bevolkingsomvang in de Vroege Middeleeuwen, ten 

opzichte van de voorgaande periode, sterk was afgenomen, de door de Romeinen geïnitieerde 

markteconomie verdween en de mensen terug vielen op een zelfvoorzienend bestaan. Ook het 

wegvallen van de Romeinse staatsorganisatie was voor dit gebied, zo dicht bij de noordgrens 

van het Romeinse Rijk, in essentie een terugval naar een meer versnipperd bestuur door lokale 

heersers wier macht volledig was gebaseerd op militaire kracht en materiële welstand. 

Waarschijnlijk nam de bevolking in de regio pas vanaf de 8e eeuw weer toe en namen de men-

sen (weer) bezit van de strandwallen van het Hollandse kustgebied. Het beboste duingebied was 

nog niet ontgonnen en afgegraven. Kleine groepen mensen stichtten kerkdorpen en bouwden 

hun houten huizen op de rand van de strandwal, op de overgang naar het drassige en moerassi-

ge achterland. Op die manier konden ze van verschillende landschappen met hun verschillende 

bronnen gebruik maken. De eerste karrensporen verschenen en verbonden de dorpen. De He-

renweg (de tegenwoordige Leidsestraat, Hoofdstraat, Weeresteinstraat en Haarlemmerstraat) 

vormt op die manier een van de oudere van oorsprong vroeg-middeleeuwse wegen in het gebied. 

Hillegom werd waarschijnlijk gesticht op het punt waar de Hillegommerbeek de Herenweg kruis-

te. 

Uit de toponomie, de studie naar betekenis en oorsprong van geografische aanduidingen, is 

bekend dat de ‘heemnamen’ uit deze periode van Volksverhuizingen stammen, zoals de vroege 

fase van de Vroege Middeleeuwen wel wordt aangeduid. ‘Heem’ betekent niet veel anders dan 

huis of dorp. Het achtervoegsel -heem, of de varianten -um, -em en bijvoorbeeld ook -egem dui-

den op een oorsprong tussen de 5e en 10e eeuw. In 1214 wordt Hillegom als ‘Hyllenkem’ aange-

duid. Op basis van meer uitgebreid naamkundig onderzoek wordt de oorsprong of stichtingsda-

tum van het huidige Hillegom met de nodige omzichtigheid in de 9e eeuw geplaatst (Beenakker, 

1998). 

 

Late Middeleeuwen 

Vanaf de 10e-11e eeuw getuigen nieuwe nederzettingsvormen zoals mottes, kastelen en ver-

sterkte hoeven van een toenemende feodalisering. Al dan niet adellijke grootgrondbezitters na-

men een overheersende positie in. De aanhoudende bevolkingsgroei en gunstigere klimatolo-

gische omstandigheden leidden er mede tot toe dat de ‘woeste gronden’, zoals bosgebieden, 

heide en veen, grootschalig werden ontgonnen. De mens nam bezit van de strandwallen, akkers 

werden aangelegd, de eerste duinen werden ten behoeve van de zandwinning afgegraven en er 

werd een begin gemaakt met de ontginning van het veen. 

In 1248 schonk de Roomse koning, graaf Willem II, de kapel van Hillegom (op dat moment waar-

schijnlijk niet meer dan een tufstenen of houten kapelletje) aan abt Lubbert II van de Abdij van 

Egmond. Opvallend is dat van 1368 tot 1381 ene Jan van Hillegom abt van de Abdij is geweest, 

en dat de ’s Graven Rade, een adviesraad van edelen die de graven bijstonden in het bestuur 

van het graafschap, in 1346 en 1347 diverse keren bijeen kwam in Hillegom. In een relatief korte 

periode lijkt Hillegom daarmee een belangrijke stip op de kaart geworden te zijn (Nieuwenhuizen-

Fransen, Steenvoorden-Lagerweij & Lemmers [eindredactie], 2001). 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [6 5 ]  

 

 

 

Vanaf de 14e eeuw nam een meer structurele winning van de turf ten oosten van Hillegom een 

aanvang. Turf als brandstof vormde een goede vervanger van het hout dat door het kappen van 

de bossen op de duinen steeds minder voorhanden was. Bovendien kwam in deze eeuw een 

aantal industrieën opzetten, zoals bierbrouwerijen en steenbakkerijen, waardoor de vraag naar 

turf nog sterker toenam. De Hillegomse veeboeren werden ‘veenboeren’ (Beenakker, 1998) en 

pakten hun arbeid voortvarend aan. De huidige Haarlemmermeerpolder was in oorsprong niets 

anders dan een veenmoeras met daarin enkele kleinere veenmeren. Grootschalige winning van 

het laagveen zorgde er in relatief korte tijd voor dat de meren zich konden uitbreiden. In 1472 

verbonden het Leidse Meer en het Haarlemmermeer zich. Hierdoor werd een proces in gang 

gezet dat, overigens in grote delen van Holland, voor een zeer bedreigende situatie zorgde. Zwa-

re stormen kregen hun greep op de watermassa’s, waardoor grote stukken land overstroomden 

en afkalving van de (veen)oevers plaats vond, een zichzelf versterkend proces. 

De groei en het toegenomen regionale belang van Hillegom aan het einde van de Late Middel-

eeuwen valt af te lezen aan de overgeleverde bevolkingscijfers. Een aantal schriftelijke bronnen 

maken melding van het aantal haardsteden (huizen) of gezinshoofden in Hillegom: in 1477 ston-

den er 67 huizen, in 1494 was dit aantal na een opstand van de boeren en stedelingen tegen de 

grootgrondbezitters als gevolg van een schaarste aan levensmiddelen, prijsstijging, verzwaring 

van de fiscale druk en de monetaire politiek van de centrale regering, gedaald tot 60 huizen. In 

1514 stonden er weer 69 huizen (Beenakker, 1998) en bedroeg het inwonertal 424. Ter vergelij-

king: Leiden had op dat moment meer dan 5000 inwoners terwijl in Sassenheim 129 mensen 

woonden. 

 

Nieuwe tijd 

Na de voor Hillegom toch niet makkelijke 15e eeuw - de pest waarde rond, graanoogsten misluk-

ten - zorgde ook de 16e eeuw voor tegenspoed. De Reformatie had voor Hillegom rampzalige 

gevolgen. De Beeldenstorm raasde over het huidige Nederland; de reactie van de katholieke 

koning Philips II loog er niet om. De Tachtigjarige Oorlog nam een aanvang. In 1575 ging de kerk 

van Hillegom in vlammen op. Van de 57 huizen die Hillegom op dat moment telde, bleven er 

slechts 4 gespaard. Dat jaar kenmerkt daarentegen ook de laatste schermutselingen in en rond 

Hillegom. Langzaam kon Hillegom uit de as herrijzen en de Gouden Eeuw tegemoet treden. 

De welvaart in en rond Hillegom laat zich aflezen aan het ontstaan van de Elsbroekerpolder, de 

Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinderpolder. Feitelijk zijn deze polders door particulier 

boereninitiatief ontstaan. De klink van het veen in het weidegebied zorgde voor een toenemende 

wateroverlast. Deze overlast werd bestreden door kaden aan te leggen en met kleine molentjes 

de zo ontstane poldertjes te bemalen. Deze polders vormden daarmee een buffer tussen het 

steeds groeiende (en pas in 1852 droogbemalen) Haarlemmermeer en de steeds verder afgegra-

ven strandwal. 

Aan de andere kant van Hillegom zorgde de aanleg van de Leidsche Trekvaart tussen Leiden en 

Haarlem voor een positieve impuls. De trekvaart (min of meer de westgrens van de gemeente 

Hillegom) kwam in 1657 gereed en liep door de strandvlakte tussen het strandwallencomplex 

waar Hillegom op ligt en de strandwal van Noordwijkerhout. Het verkeer en vervoer met de trek-

schuit won snel aan populariteit en raakte pas met de opkomst van de spoorwegen in onbruik. 
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De groente- en fruitteelt kwam tot bloei. Met name Mr. Jan Six, van oorsprong Amsterdams 

koopman, gaf hier een impuls aan door het afzanden grootser aan te pakken en de infrastructuur 

te verbeteren. Zelf verwierf Six Het Hof (of ’t Huys) van Hillegom, de plaats waar de ’s Graven 

Rade al in de 14e eeuw voor haar vergaderingen en rechtspraak bijeen kwam. Dit Hof van Hille-

gom is tegenwoordig in gebruik als gemeentehuis. 

Niet alleen Jan Six vestigde zich in de omgeving van Hillegom; talloze welgestelden uit Haarlem 

en Amsterdam bewoonden buitenplaatsen en hadden landgoederen: Meer en Dorp, Lapinen-

bergh, Welgelegen, Duin en Weg, Treslong etc. Vele buitenplaatsen en landhuizen werden ech-

ter in de Napoleontische tijd (1795-1813) al weer verwoest of kwamen tot verval. 

De laatste buitenplaatsen vielen ten prooi aan een nieuwe economische - Hillegomse - omwente-

ling: groente en fruit maakte plaats voor de bollenteelt. Het leverde domweg meer op. De gevol-

gen waren uiteindelijk, vanuit een landschappelijk en archeologisch oogpunt, desastreus. In de 

woorden van Arie den Hoed: “In het begin van de jaren twintig [van de 20e eeuw] was een ge-

bied van ongekend natuurschoon veranderd in een troosteloze vlakte met ongeveer één maand 

van kleurenpracht en 11 maanden zand per jaar” (Nieuwenhuizen-Fransen, Steenvoorden-

Lagerweij & Lemmers [eindredactie], 2001; www.hillegom.nl). De bollenteelt hield gelijke tred 

met de ontzandingen. Enerzijds werd het zand gebruikt om dorpen en steden uit te kunnen brei-

den, om metselstenen te produceren, om spoorwegen en trambanen aan te kunnen leggen of 

bijvoorbeeld als ballast voor schepen, anderzijds leverden de ontzandingen een voor de bollen-

teelt geschikte bodem op. Hiervoor is namelijk een kalkrijke grond nodig; de top van een strand-

wal of een duin is door verweringsprocessen ontkalkt. 

Curieus is dat de Keukenhof in Lisse bestaat bij de gratie van de halsstarrigheid van de graaf 

van Lijnden, die weigerde te ontzanden en zijn landgoed rustig bleef bewonen, ondanks fel pro-

test van de gemeente. Heden ten dage zijn er in Nederland vrijwel geen intacte Oude Duinen te 

vinden; in het Keukenhofbos kunnen ze echter, met dank aan de graaf, worden bewonderd. 

 

 De archeologische vindplaatsen in Hillegom 

Op basis van de gegevens uit ARCHIS zijn uit het onderzoeksgebied slechts 9 vondstmeldingen 

(zogenaamde ‘waarnemingen’) en geen enkel archeologisch monumentterrein bekend (peildatum 

01-07-2006). Dit bestand is vervolgens ‘gefilterd’ zoals hierboven is beschreven, een filtering die 

er in feite op neerkomt dat het kaf van het koren wordt gescheiden. 

Op deze wijze zijn 4 vindplaatsen ‘gedefinieerd’. Uit andere bronnen (met name literatuur) zijn 

hieraan nog 5 vindplaatsen toegevoegd (waarmee het totaal weer op 9 vindplaatsen komt). Dit 

betreft een aantal vindplaatsen waar in een ver verleden vondsten zijn gedaan, waarvan de con-

text niet duidelijk is, maar die desondanks als indicatief beschouwd kunnen worden. Dit is een 

arbitraire keuze geweest: op de kaart staan vindplaatsen waarvan RAAP vermoedt dat met ar-

cheologische resten ter plaatse terdege rekening gehouden dient te worden. 

Eén door Van Heeringen beschreven vindplaats van IJzertijd-aardewerk bleek bij nadere be-

schouwing in Noordwijkerhout te liggen (Van Heeringen, 1992). In de tekst van Van Heeringen 

wordt deze vindplaats beschreven als in Hillegom liggend, ook op figuur 23 staat deze met een 
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verkeerde coördinaat (en daarmee in Hillegom liggend) aangegeven. De feitelijke ligging is pre-

cies 3 km westelijker: in Noordwijkerhout ter hoogte van Ruigenhoek. 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het hier uitsluitend archeologische vindplaatsen betreft. 

De historisch-geografische of historisch-bouwkundige elementen (de 3 molenrestanten, boven-

grondse monumenten, wegen, verkavelingspatronen etc.), zoals aangegeven op onder andere de 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) Zuid-Holland, worden hier niet opgesomd. 

 

De Geestgronden bij Vogelenzang 

Strandwallen hebben vanaf het Neolithicum aantrekkelijke vestigingslocaties gevormd voor de 

mens. De archeologische verwachting voor de strandwallen is daarom hoog te noemen: de IKAW 

en CHS reflecteren dan ook deze gedachte. Hierbij kan en moet een belangrijke nuancering ge-

maakt worden: het grootste deel van de strandwallen van Hillegom is vergraven of omgezet ten 

behoeve van de bloembollenteelt en de winning van zand voor diverse doeleinden. Het meest 

intacte deel van de strandwal is in Hillegom ter hoogte van het psychiatrisch ziekenhuis Voge-

lenzang te vinden, in het uiterste noorden van de gemeente. Het feit dat hier geen vondsten zijn 

gedaan, wil wellicht alleen maar zeggen dat hier de strandwal niet is afgezand. Het is overigens 

niet alleen vanuit archeologisch oogpunt een interessant gebied. Ook vanuit een cultuurhisto-

risch en landschappelijk oogpunt is dit gebied de uitzondering op het door brede weteringen 

gekenmerkte afgezande deel van de strandwal. 

 

De historische kern 

Zoals is gesteld, heeft de historische dorpskern van Hillegom (nog) geen formele status op na-

tionaal of provinciaal niveau. Wel staat deze kern op de CHS, regio Duin- en Bollenstreek, aan-

gegeven als een zone met een ‘zeer grote kans op archeologische sporen, stads- of dorpskern’, 

met name op middeleeuwse en post-middeleeuwse sporen. Diverse vondsten ondersteunen dit. 

De kern van Hillegom is bovendien een zone waar de strandwal niet is afgegraven. Hoewel de 

ondergrond deels verstoord is door de latere bebouwing kunnen sporen van bewoning uit de 

Prehistorie juist onder het dorpscentrum goed bewaard zijn gebleven. De gaafheid van het land-

schap is hier groter dan in de omliggende zanderijen. 

 

 

 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [6 8 ]  

 

 

 

4 Veldtoets en analyse onderzoeken 

4.1 Inleiding 

Een belangrijke doelstelling van de actualisatie van het archeologiebeleid in de Duin- en Bollen-

streek is het kritisch evalueren en waar mogelijk aanpassen (verruimen) van de huidige vrijstel-

lingsgrenzen. Hierbij dient meer dan tot op heden het geval is geweest rekening gehouden te 

worden met reeds bestaande verstoringen in het agrarisch gebied. Hiertoe is een veldtoets uit-

gevoerd op representatieve locaties waar beschikbare informatie niet toereikend was om tot een 

onderbouwde vrijstellingsgrens te komen. Tevens biedt de veldtoets input voor het opstellen van 

specifieke richtlijnen voor prospectieve onderzoeksmethoden in de Duin- en Bollenstreek, even-

eens een doelstelling van de actualisatie. In samenhang met de analyse van gegevens uit ar-

cheologische onderzoeken die met inachtneming van de huidige vrijstellingsnormen zijn uitge-

voerd (§ 4.6) vormen de resultaten van de veldtoets de basis voor de aanpassing van de vrijstel-

lingsgrenzen, zowel ten aanzien van vrijgestelde verstoringsdiepten als verstoringsomvang (zie 

hoofdstuk 6).  

De veldtoets bestond uit drie steekproeven op het grondgebied van de gemeenten Lisse, Noord-

wijkerhout en Noordwijk (figuren 2 t/m 4; tabel 3). Op deze drie locaties heeft een inventarise-

rend veldonderzoek (verkennende of karterende fase) door middel van boringen plaatsgevonden. 

Dit hoofdstuk gaat nader in op de doelstelling, methodiek en resultaten van het veldonderzoek.  

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 

3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

www.sikb.nl). Voorafgaand aan het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Voor 

de in dit hoofdstuk genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar tabel 1. De boorbe-

schrijvingen zijn weergegeven in bijlage 1. 

 

 Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 

toponiem Loosterweg Zuid Zilkerduinweg Offem-Zuid 

gemeente Lisse Noordwijkerhout Noordwijk 

opp. onderzoeksgebied 1,0 ha 2,0 ha 1,0 ha 

grondgebruik Akkerland akkerland grasland 

Tabel 3. Overzicht onderzoekslocaties veldtoets. 

 

4.2 Onderzoeksopzet en landschappelijk kader 

Het doel van de veldtoets was meerledig. Allereerst diende het veldonderzoek om de bodemop-

bouw alsmede de aard en mate van eventuele verstoringen binnen de onderzoeksgebieden in 

kaart brengen. Van belang was hierbij in hoeverre de natuurlijke bodemopbouw nog intact is om 

vast te kunnen stellen of binnen de onderzoeksgebieden archeologisch kansrijke niveaus in de 

bodem aanwezig zijn (of kunnen zijn). Specifiek voor locatie 3 Offem-Zuid heeft bovendien een 

methodische toetsing van het karterend booronderzoek plaatsgevonden met het oog op het for-

muleren van specifieke richtlijnen voor prospectief onderzoek. Een overzicht van de veronder-
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stelde geo(morfo)logie, het beleidsmatig kader en onderzoeksopzet wordt hieronder per locatie 

opgesomd. 

 

Locatie 1: Loosterweg Zuid, gemeente Lisse 

Het veldonderzoek bestond uit een verkennend booronderzoek en is uitgevoerd op een perceel 

met de bestemming ‘bollenteelt’. De veronderstelde geologie binnen het perceel bestaat uit 

strandwalafzettingen met een hoge verwachting voor vindplaatsen vanaf het Neolithicum 

(Schute, 2007b). Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de huidige vrijstellingsnorm 

voor bodemingrepen tot 30 cm -Mv en met een oppervlak tot 100 m². Volgens de landeigenaar is 

de minimale verstoringsdiepte op het onderzochte perceel 2,0 m -Mv, als gevolg van omzetting 

van de grond ten behoeve van de bollenteelt in de jaren ’60 van de vorige eeuw.
9
 

 

Type onderzoek: verkennend booronderzoek (handmatig) 

Boordichtheid: 10 boringen per hectare (twee raaien, gekruist) 

Boortype: Edelmanboor (diameter 7 cm) en gutsboor (diameter 3 cm) 

Aantal boringen: 10 

Boornummers: 31 t/m 40 

Max. boordiepte: 3,0 m –Mv 

Diepte verwachte ver-

storing: 

Minimaal 2,0 tot 3,0 m -Mv (mondelinge mededeling eigenaar) 

Type landbewerking: Omgezet 

Boorbeschrijving: het RAAP-Bodem Beschrijvingssysteem (conform NEN 5104) 

Analyse: In het veld 

Inmeten met: RTK-GPS 

 

Locatie 2: Zilkerduinweg 371, gemeente Noordwijkerhout 

Het veldonderzoek op locatie 2 bestond uit een verkennend booronderzoek en is uitgevoerd op 

een perceel met de bestemming ‘bollenteelt’. De geologie binnen het perceel bestaat naar 

verwachting uit een deels afgegraven strandwal met kalkrijke top (Schute, 2007c). Voor dit 

landschapstype geldt een middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen vanaf het 

Neolithicum. Ten aanzien van locatie 2 geldt om die reden een onderzoekseis voor verkennend 

booronderzoek bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv en groter dan 500 m². De eigenaar van 

het land schat in dat de bodem tot circa 80 cm -Mv is geroerd door (diep)ploegen.
10

 Op dit 

perceel en de belendende percelen in zuidelijke richting hebben afgravingen plaatsgevonden. De 

Zilkerduinweg aan de noordzijde en de bebouwing aan de oostzijde liggen duidelijk enkele 

meters hoger dan de akkers. In de jaren ’20 van de vorige eeuw is een groot deel van het 

duinzand vanaf het maaiveld afgegraven en de percelen zijn vervolgens geëgaliseerd. Door het 

afgraven van het (kalkloze) duinzand kwamen de voor de bollenteelt meer geschikte afzettingen 

dichter aan het maaiveld te liggen en was de inzet van een diepploeg voldoende om de bodem te 

bewerken. 

                                                                 

 

 

 
9
 Mondelinge mededeling dhr. E. de Groot, d.d. 13 februari 2014. 

10
 Mondelinge mededeling dhr. W. van Haaster, d.d. 19 februari 2014. 
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Type onderzoek: verkennend booronderzoek (handmatig) 

Boordichtheid: 10 boringen per hectare (twee parallelle raaien) 

Boortype: Edelmanboor (diameter 7 cm) en gutsboor (diameter 3 cm) 

Aantal boringen: 20 

Boornummers: 41 t/m 50 en 60 t/m 69 

Max. boordiepte: 3,0 m -Mv of tot 1,0 meter in ongestoorde bodemopbouw  

Diepte verwachte verstoring: 80 cm -Mv (mondelinge mededeling eigenaar) 

Type landbewerking: Diepploegen 

Boorbeschrijving: het RAAP-Bodem Beschrijvingssysteem (conform NEN 5104) 

Analyse: In het veld 

Inmeten met: RTK-GPS 

 

Locatie 3: Offem-Zuid, gemeente Noordwijk 

Voorgaand onderzoek 

In 2001 is op deze locatie in het kader van herinrichting ten behoeve van woningbouw een 

inventariserend veldonderzoek karterende fase (voorheen Aanvullende Archeologische 

Inventarisatie: AAI-I) uitgevoerd, waarbij de boringen zijn gezet in een grid van 40 bij 50 m. 

Volgens de huidige prospectieve onderzoekstandaard wordt een dergelijk boorgrid 

gekwalificeerd als verkennend in plaats van karterend. Dat wil zeggen dat de destijds 

gehanteerde boorafstand volgens de huidige kennis en onderzoeksmethodieken niet afdoende is 

voor het opsporen (karteren) van vindplaatsen, maar enkel voor het in kaart brengen van 

archeologisch relevante landschappelijke eenheden. Deze beperking van de destijds 

gehanteerde methode is overigens ook al in de rapportage uit 2001 benoemd.   

Tijdens het onderzoek uit 2001 is vastgesteld dat in de ondergrond van de huidige 

onderzoekslocatie strandwalafzettingen aanwezig zijn, afgedekt met Oude Duinen (Tol, 2001). Er 

lijkt geomorfologisch sprake te zijn van een smalle zuidwest-noordoost georiënteerde strandwal 

met duinen geflankeerd door strandvlakten. In de strandvlakten zijn afzettingen behorend tot een 

waddenmilieu aangetroffen, vaak afgedekt met een veenlaag waarop weer zand (wadzand en/of 

stuifzand) is afgezet. Op het veen is plaatselijk een zandig kleipakket aangetroffen, dat mogelijk 

onder invloed van overstromingen van de Oude Rijn is gevormd. Op basis van de resultaten van 

het booronderzoek kon niet worden uitgesloten dat het bovenste zandpakket was opgebracht 

(ten behoeve van grondverbetering). De aangetroffen mate van verstoring als gevolg van 

bodembewerking bedroeg circa 0,90 m -Mv.  

Ter hoogte van de onderzoekslocatie zijn in een vegetatiehorizont in de Oude Duinen 

archeologische indicatoren aangetroffen in de vorm van houtskool, een fragment handgevormd 

aardewerk, onverbrand bot en een fragment vuursteen. Ten aanzien van het gehele destijds 

onderzocht gebied werd geadviseerd om in de zone met Oude Duinen aanvullend archeologisch 

onderzoek te laten plaatsvinden, gericht op het waarderen van de aangetroffen vindplaatsen en 

het opsporen van vindplaatsen in de Oude Duinen. 

 

Huidig onderzoek 

Op locatie 3 is de informatiewaarde van het karterend booronderzoek in het strandwallen- en 

duinlandschap getoetst. Op een perceel met een omvang van circa 1,0 ha - onderdeel van het 

grotere in 2001 onderzochte gebied - is in drie stappen booronderzoek uitgevoerd. Benadrukt 
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moet worden dat dit onderzoek niet het in Tol (2001) geadviseerde vervolgonderzoek betreft. Het 

perceel is voor de actualisatie uitgekozen vanwege de aanwezigheid van een of meerdere 

archeologische vindplaatsen in het duin- en strandwalgebied. 

Het booronderzoek is gefaseerd uitgevoerd. Eerst zijn in het onderzoeksgebied 10 boringen 

gezet in een 40x50 m boorgrid (Edelman 7 cm en gutsboor 3 cm). Gezien het gehanteerde 

boorgrid is dit een verkennende fase met als doel het in kaart brengen van het paleolandschap 

en eventuele bodemverstoringen. Aansluitend is een booronderzoek uitgevoerd in een 20x25 m 

boorgrid, waarbij gebruik is gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 10 cm. Het 

opgeboorde materiaal is door middel van versnijden geïnspecteerd op eventueel aanwezige 

archeologische indicatoren. Dezelfde grond is vervolgens in het veld gezeefd over een zeef met 

maaswijdte 2 mm om te zien of dit een grotere vindkans oplevert en dus van meerwaarde is. Ten 

slotte is het boorgrid opnieuw verdicht naar met een 10x12,5 m grid. Ook hierbij is de 

opgeboorde grond zowel door middel van versnijden als door zeven geïnspecteerd op 

archeologische indicatoren. 

De stapsgewijze boorstrategie op locatie 3 moet inzicht bieden in welk boorgrid geschikt is om in 

de karterende fase van het vooronderzoek voldoende informatie te verkrijgen over het 

onderliggende landschap en de kartering en afbakening van archeologische vindplaatsen. Ook is 

hiermee getoetst of het droog zeven in het veld een meerwaarde oplevert ten opzichte van de 

inspectie met het blote oog (versnijden).  

 

Aanvullend op het handmatig booronderzoek is een mechanisch booronderzoek uitgevoerd. Het 

betreft een pilot-studie met een steekguts die is ontwikkeld door het bedrijf Envita.
11

 Op basis 

van de resultaten van het handmatig booronderzoek is besloten een tweetal raaien te zetten met 

deze steekguts. Het aantal boringen stond vooraf niet vast, aangezien de mogelijkheden van 

deze methoden in het strandwallengebied nog onbekend was. 

 

Type onderzoek: Verkennend en karterend booronderzoek (handmatig); mechanisch boor-

onderzoek 

Boorgrid en -type verkenning: 40x50 m, Edelmanboor (diameter 7 cm) en gutsboor (diameter 3 cm) 

Boorgrid en -type kartering: 20x25 m en 10x12,5 m, Edelmanboor (diameter 10 cm) 

Boorgrid en -type mechanisch: 2 raaien, 5 m afstand tussen boringen (Envita steekguts, diameter 25 

cm) 

Aantal boringen: 30 handmatig; 10 mechanisch 

Boornummers: 1 t/m 30 & 70 t/m 79 

Max. boordiepte: 3,0 m -Mv of tot 1,0 meter in ongestoorde bodemopbouw  

Diepte verwachte verstoring: 0,5 tot 2,0 m -Mv 

Type landbewerking: reguliere bodembewerking  

Boorbeschrijving: het RAAP-Bodem Beschrijvingssysteem (conform NEN 5104). 

Analyse verkenning: In het veld (op het oog) 

Analyse kartering/mechanisch: op het oog en droog zeven in het veld 

Inmeten met: RTK-GPS  

                                                                 

 

 

 
11

 Met dank aan de gemeente Noordwijk voor de bereidheid mee te werken aan de test met deze boor. De Envita steek-

guts wordt tot op heden voornamelijk ingezet voor milieukundig bodemonderzoek. 
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Onderzoeksvragen  

Algemeen 

- Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied eruit? 

- Zijn in het onderzoeksgebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeo-

logische resten aanwezig?  

- Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 

 

Methodisch 

- Wijkt de verwachte verstoringsdiepte af van de resultaten van het veldonderzoek? Zo ja, hoe 

verhouden de resultaten zich tot het aanscherpen van de archeologische vrijstellingsgrenzen? 

- Specifiek voor locatie 3: Welke boordichtheid wordt noodzakelijk geacht om een archeolo-

gische vindplaats aan te tonen c.q. te begrenzen? Welke wijze van analyseren (in het veld, 

monsteranalyse onder microscoop) en welke boordiameter (3 cm, 7 cm, 10 cm) is hierbij het 

meest geschikt? 

- Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de inzet van de Envita-steekguts met betrek-

king tot het karteren/waarderen van vindplaatsen in het strandwallengebied? 

 

Een cultuur-/vondstlaag kan met een booronderzoek worden begrensd. De nauwkeurigheid van 

de begrenzing neemt toe naarmate het boorgrid dichter wordt. Het begrenzen van de vind-

plaats/nederzetting (met sporen van bewoning, dus inclusief zones met alleen paal- en grond-

sporen en geen herkenbare cultuurlaag) is niet haalbaar met een booronderzoek. In de praktijk 

kan de e verkennende en karterende fase van het booronderzoek worden gecombineerd. Het is 

dan wel aan te raden om eerst met een landschappelijke focus te boren, om vervolgens doelge-

richt een karterend booronderzoek uit te voeren. Van belang is namelijk te weten waar (en op 

welke diepte) een vondstlaag wordt verwacht en hoe deze zich manifesteert (enkel een spreiding 

van vuursteen of een humusrijke laag met aardewerk, houtskool en andere indicatoren).  
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4.3 Resultaten veldonderzoek: locatie 1 Loosterweg Zuid, Lisse 

Bodemopbouw 

Bouwvoor en omgezet pakket 

In het gehele onderzoeksgebied is een recente bouwvoor aanwezig. Het pakket is grijsbruin tot 

(licht)bruingrijs van kleur, sterk humeus en bestaat lithologisch gezien uit matig fijn zand met 

schelpfragmenten en plantenresten. De bouwvoor gaat tussen 45 en 65 cm -Mv abrupt over in 

lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk zand met schelp(fragment)en, zand- en veenbrokken. Deze laag is 

geïnterpreteerd als omgezette strandgrond (verstoord). Tussen 70 en 130 cm -Mv wordt het zand 

abrupt sterk humeus en is minder compact. Ondanks het humusgehalte blijft het zand kalkrijk. 

Tevens blijven zandbrokken en schelpfragmenten in het zand aanwezig. In de verstoringsdiepte 

is een duidelijke tweedeling herkenbaar. De basis van het verstoorde pakket ligt tussen 150 tot 

170 cm -Mv, of 265 tot 300 cm -Mv (figuur 2). 

 

Natuurlijke afzettingen 

Onder het verstoorde pakket zijn in vrijwel alle boringen ongeroerde natuurlijke afzettingen aan-

getroffen. De ongeroerde bodemopbouw in het onderzoeksgebied bestaat uit lichtbruingrijs tot 

lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk zand. Het zand loopt vanwege de stand van het grondwater snel uit 

de guts hetgeen een nauwkeurige beschrijving van de lithologie lastig maakt. De kleur en com-

pactie van het zand in vergelijking tot het erboven gelegen verstoorde pakket wijst echter op een 

intacte landschappelijke context. Het zand is geïnterpreteerd als kalkrijke strand(wal)afzettingen. 

De top van de ongeroerde afzettingen ten opzichte van NAP is weergegeven op figuur 3. 

 

Archeologische potentie 

Op grond van de onderzoeksresultaten kan de hoge archeologische verwachting in het onder-

zoeksgebied naar beneden worden bijgesteld. Als gevolg van grondverbetering is de natuurlijke 

bodemopbouw niet meer intact (verstoringsdiepte varieert van 1,75 tot 3,0 m -NAP). Van kalkloze 

duin- op strandwalafzettingen is geen sprake meer en bovendien ligt de top van de ongestoorde 

natuurlijke afzettingen te diep om als potentieel archeologisch niveau te worden gezien. 

 

Synthese 

Algemeen 

Op locatie 1 is een verstoord pakket op kalkrijke strand(wal)afzettingen aanwezig. De top van de 

natuurlijke afzettingen ligt tussen 1,75 en 3,0 m -NAP. Archeologisch relevante 

geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten zijn dan ook op basis van de ligging ten 

opzichte van NAP niet (meer) te verwachten binnen het onderzoekgebied. 

 

Methodisch 

In de verstoringsdiepte is een duidelijke tweedeling herkenbaar: 150 tot 170 cm -Mv of 265 tot 

300 cm -Mv. De verstoringsdiepte als gevolg van bodembewerking is dus minder homogeen dan 

vooraf gedacht. Deze constatering is van belang in de beargumentering van het aanpassen 

(lees: verruimen) van de vrijstellingsgrenzen. In het strandwallen- en duinenlandschap kunnen 

op meerdere dieptes potentieel archeologische niveaus aanwezig zijn; er is sprake van een ge-
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stapeld landschap. Er kan dus op een perceel sprake zijn van aanzienlijke bodemverstoring als 

gevolg van de bollenteelt, maar onder de verstoring kunnen ongestoorde natuurlijke afzettingen 

aanwezig zijn met een bepaalde archeologische potentie. Ook de hoogte ten opzichte van NAP 

van het maaiveld speelt hierbij een rol. Of de ongestoorde natuurlijke afzettingen daadwerkelijk 

een archeologische verwachting hebben is afhankelijk van de landschapsgenese en dieptelig-

ging. 
 

4.4 Resultaten veldonderzoek: locatie 2 Zilkerduinweg Noord-

wijkerhout 

Bodemopbouw 

Bouwvoor en ploeglaag 

In het gehele onderzoeksgebied is een recente bouwvoor aanwezig. Het pakket is (don-

ker)bruingrijs van kleur, sterk humeus en bestaat lithologisch gezien uit matig fijn zand met 

schelpfragmenten en wortelresten. De bouwvoor gaat tussen 50 en 75 cm -Mv abrupt over in 

(donker)grijs, matig fijn, kalkrijk zand met schelp(fragment)en, zandbrokken en humusvlekken. 

Deze laag is geïnterpreteerd als verploegde strand(wal)grond (verstoord). Tussen 75 en 140 cm 

-Mv gaat deze laag over in ongeroerde afzettingen. De verstoringsdiepte is in ruimtelijke zin 

heterogeen verdeeld (figuur 4). 

 

Natuurlijke afzettingen 

De ongeroerde bodemopbouw in het onderzoeksgebied bestaat uit lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk 

zand. Dit pakket is geïnterpreteerd als strand(wal)afzettingen. In boring 44 wijkt de opbouw 

enigszins af. Direct onder de ploeglaag is namelijk een abrupte overgang naar een pakket geel-

grijs, kalkloos zand waargenomen. Het pakket zand is circa 70 cm dik en geïnterpreteerd als 

duinafzettingen. In de boringen direct rondom is dit kalkloze duinzand niet aangetroffen. In de 

meeste boringen is de verstoring ook dieper dan in boring 44 en kan niet meer worden vastge-

steld of kalkloos duinzand aanwezig was. De top van de ongeroerde afzettingen ten opzichte van 

NAP is weergegeven op figuur 5. Vanwege de stand van het grondwater loopt het zand vanaf 2,0 

m -Mv uit de guts. Vanaf deze diepte was een nauwkeurige beschrijving van de lithologie niet 

mogelijk. 

 

Archeologische potentie 

Op grond van de onderzoeksresultaten is te concluderen dat de middelhoge archeologische ver-

wachting in het onderzoeksgebied naar beneden kan worden bijgesteld. Als gevolg van diep-

ploegen is de natuurlijke bodemopbouw niet meer intact (verstoringsdiepte 0,95 tot 1,75 m -

NAP). Ten aanzien van het verstoorde pakket geldt geen archeologische verwachting meer. Al-

leen in boring 44 is nog sprake van een pakket kalkloze duinafzettingen. De top van de duinaf-

zettingen is aangetast door bodembewerking. In principe geldt voor dergelijke duinafzettingen 

een (middel)hoge archeologische verwachting.  
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Synthese 

Algemeen 

Op locatie 2 is een verstoord pakket op kalkrijke strand(wal)afzettingen aanwezig. Alleen ter 

plaatse van boring 44 zijn lokaal intacte duinafzettingen waargenomen. De verstoringsdiepte 

reikt van 0,95 tot 1,75 m -NAP. Archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeo-

logische resten zijn dan ook niet meer (grootschalig) aanwezig binnen het onderzoekgebied. 

 

Methodisch 

De verstoringsdiepte is in ruimtelijke zin heterogeen verdeeld. Doorgaans is de verstoringsdiepte 

groter dan gedacht (tussen 70 en 140 cm -Mv ten opzichte van de aangenomen verstoringsdiep-

te van 70 cm –Mv). Het gehanteerde boorgrid levert in de verkennende fase voldoende inzicht in 

de mate en verspreiding van bodemverstoring. Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat het 

gehele onderzochte deel van het perceel  tot circa 70 cm -Mv volledig is verstoord c.q. gehomo-

geniseerd als gevolg van ploegen. Dit beeld kan doorgetrokken worden naar de omliggende per-

celen die aantoonbaar dezelfde agrarische achtergrond hebben. Ook is duidelijk dat lokaal de 

verstoring van de bodem dieper reikt dan 70 cm -Mv. Dit beeld is echter niet constant voor het 

gehele onderzochte perceel en deze diepere verstoring kan dan ook niet als leidend worden 

beschouwd voor dit perceel en de omringende percelen. Het feit dat in boring 44 een laag kalk-

loos duinzand is aangetroffen onder de verstoring geeft aan dat plaatselijk archeologisch rele-

vante landschappelijke eenheden nog aanwezig kunnen zijn onder de ‘reguliere’ verstoringsdiep-

te.  

 

4.5 Resultaten veldonderzoek: locatie 3 Offem-Zuid Noordwijk 

Bodemopbouw 

Bouwvoor 

In het gehele onderzoeksgebied is een bouwvoor aanwezig. Het pakket is (donker)bruingrijs van 

kleur, sterk humeus en bestaat lithologisch gezien uit matig fijn zand. Tussen 45 en 90 cm -Mv 

gaat deze laag abrupt over in ongeroerde afzettingen. De verstoringsdiepte is in ruimtelijke zin 

homogeen verdeeld (figuur 6 en 7). Ook wordt duidelijk dat lokale verstoringen (bijvoorbeeld 

slootdempingen) een grotere verstoring doen vermoeden dan daadwerkelijk het geval is (verge-

lijk bijvoorbeeld boringen 25 en 26 met 21 en 24). 

 

(Jong) duinzand 

Direct onder de bouwvoor is in 17 van de 30 boringen lichtgeelgrijs, matig fijn, zwak siltig zand 

waargenomen (o.a. boringen 3, 5, 16 en 18). Het zandpakket is kalkloos en relatief dun (<25 

cm); een deel van dit zandpakket zal dan ook in de bouwvoor zijn opgenomen. Op basis van 

lithologische kenmerken en stratigrafie is het zand geïnterpreteerd als (Jong) duinzand. 
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Kwelder 

Het duinzand (of de bouwvoor) gaat naar beneden toe abrupt over in kalkloos, sterk zandige klei 

of kleiig zand met enkele kleilagen en ijzervlekken. Op grond van het kleigehalte is het pakket 

geïnterpreteerd als kwelderafzettingen. Het kalkloze zand waar de kwelderafzettingen voor een 

groot deel uit bestaan, is waarschijnlijk lokaal verspoeld (Jong) duinzand. In het pakket is geen 

laminatie of geulvorming herkenbaar. De top van de kwelderafzettingen bevindt zich tussen +0,1 

en -0,4 m ten opzichte van NAP. 

 

Humusrijk zand en veen 

Onder de kwelderafzettingen bevindt zich een pakket humusrijk zand of (sterk) zandig veen. De 

kleur is (grijs)bruin tot donkerbruingrijs en in het veen komen plaatselijk hout- en rietresten voor. 

De top van het humusrijke zand (een A-horizont in het strandwalzand) ligt doorgaans iets hoger 

dan de top van het veen: respectievelijk 0,5 tot 0,9 -NAP en 0,7 tot 1,1 m -NAP. Het veen heeft 

zich in de nattere laagten van de flank van de strandwal/strandvlakte kunnen ontwikkelen; het 

humusrijke zand ligt in horizontale zin in het verlengde van het veen op de hogere delen van de 

strandwal.  

 

Kalkloze strandwalafzettingen 

Met een diffuse overgang gaat het humusrijke zand en het zandige veen over in kalkloos, (licht-

geel)grijs, matig fijn zand met plantenresten en ijzervlekken. Het betreft strandwalafzettingen 

waarvan de top in diepte varieert tussen 0,2 en 1,2 m -NAP (figuur 8). De hoger gelegen delen 

van de strandwal zijn niet bedekt met veen en liggen direct onder de kwelderafzettingen, waarbij 

waarschijnlijk enige mate van verspoeling van de top van de strandwal heeft plaatsgevonden.  

 

Afbakening geologie en boorgrid 

Het begrenzen van de geologische eenheden binnen het onderzoeksgebied hangt (onder ande-

re) samen met het gehanteerde boorgrid. Figuur 9 geeft dit visueel weer. Met een boorgrid van 

40x50 m kan de geologische opbouw slechts globaal worden begrensd. De algemene geolo-

gische opbouw binnen het onderzoeksgebied is weliswaar met dit boorgrid vast te stellen, de 

afbakening in horizontale zin is niet afdoende. Dit blijkt als het boorgrid wordt verdicht naar 

20x25 m. Vooral lokale afzettingen zoals veen en (Jong) duinzand blijken dan grilliger voor te 

komen dan op basis van het 40x50 wordt vermoed. Niet alleen afzettingen die zeer lokaal voor-

komen, maar ook de top van de strandwalafzettingen wordt beter in kaart gebracht met een dich-

ter boorgrid (figuur 8). Dit komt omdat een strandwal op kleine schaal microreliëf vertoond als 

gevolg van (lokale)duinvorming. Dit is anders bij bijvoorbeeld veen, dat in een ongestoorde con-

text geleidelijk en laagsgewijs wordt opgebouwd, en dus een min of meer in een horizontaal vlak 

te vervolgen is. 

Een boorgrid van 10x12,5 m geeft nog meer inzicht in het geologische microreliëf, maar zorgt 

ook voor complexiteit. De verdichting bevestigt namelijk het lokale karakter van de gestapelde 

afzettingen, maar het levert niet altijd beter begrensbare geologische eenheden op. Zo is te zien 

dat het veen en de (Jonge) duinafzettingen in het onderzoeksgebied steeds meer versnipperd 
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raken. Wel komen lokale opduikingen en depressies van de strandwal aan het licht die met het 

20x25 m grid niet zichtbaar werden (vergelijk bijv. boring 9 met boringen 19 en 20). 

 

Concluderend zijn de volgende bevindingen van belang: 

• Het verkennende booronderzoek geeft een goede eerste indruk van de geologie in de 

ondergrond. Om daadwerkelijk geologische eenheden in het vlak te begrenzen is het 

40x50 m boorgrid echter niet afdoende. 

• Met een boorgrid van 20x25 m lijkt een goede balans tussen detailniveau en begrenzing 

van de geologie in het onderzoeksgebied optimaal. Meer boringen leidt weliswaar tot 

meer detail in het (micro)reliëf, maar maakt de begrenzing van lokaal afgezette geolo-

gische eenheden (onnodig) complex in deze fase van het AMZ-onderzoek. 

• De top van het strandwalzand (doorgaans een eenduidig vervolgbare laag in het onder-

zoeksgebied) kan nauwkeuriger in kaart worden gebracht als een dichter boorgrid wordt 

gehanteerd, waarbij een 20x25 m grid het minimum lijkt te zijn. 

• Om beter grip te krijgen op diepteligging en laagovergangen is de gutsboor geschikter 

dan de Edelmanboor (diameter 10 cm) die tijdens de karterende fase is gebruikt. 

 

Archeologische indicatoren 

Het potentieel archeologisch niveau, de top van het strandwal-/oude duinzand, is in het veld 

gecontroleerd op archeologische indicatoren (tabel 4; figuur 9). Tijdens de verkennende fase zijn 

op het oog alleen enkele houtskoolspikkels waargenomen in de top van het humusrijke strand-

walzand (boringen 2 en 3). Opgemerkt moet worden dat in deze fase gebruik is gemaakt van de 

guts (diameter 3 cm) en het substraat niet is gezeefd.  

De karterende fase (20x25 grid) is uitgevoerd met een Edelmanboor (diameter 10 cm). In borin-

gen 15 en 17 zijn zowel houtskool als fragmenten prehistorisch aardewerk aangetroffen. Deze 

harde indicatoren bevonden zich niet in het strandwalzand, maar in het erboven gelegen zandige 

veen: de vondstlaag. In boringen 9 en 10 is op het oog houtskool waargenomen in het humusrij-

ke zand of in het veen, en is in het strandwalzand bovendien een bewerkt stuk vuursteen aange-

troffen (boring 10). 

Met het boorgrid van 10x12,5 m is in boring 19 gebroken kwarts en (mogelijk bewerkt) vuursteen 

aangetroffen. Een enkel aardewerkfragment was aanwezig in het veen ter plaatse van boring 28. 

Ten slotte is in boring 30 houtskool op het oog waargenomen in de top van het zandige veen. 
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vondstnr boring indicatoren diepte in  

cm -Mv 

landschappelijke 

context 

1 10 vuursteen (mogelijk kern) 120 duinzand 

2 15 aardewerk, sterk verweerd, bouwpuin? 

(indet.) 

50-90 duinzand/kwelder? 

3 15 houtskool, kleine fragmenten aardewerk 

waargenomen (indet.) 

140 veen 

4 15 schelpfragment? aardewerkgruis? 150 veen 

5 17 aardewerkgruis (indet.), puinspikkels 

(roodpuin) 

110-115 humeus duinzand 

(vegetatieniveau) 

6 17 handgevormd aardewerk (IJzertijd?), 

waarschijnlijk wandfragment; mogelijk 

versiering vingertopindruk? 

115-125 humeus duinzand 

(vegetatieniveau) 

7 19 mogelijk vuursteen (bruin), gerold, 

onbewerkt? fragment gebroken kwarts 

65-80 duinzand 

8 20 aardewerk: rood puin  80-100 kwelder (zand) 

9 22 brok natuursteen, onverbrand bot 100 kwelder (zand) op 

overgang met 

duinzand; mogelijk 

verspoeld? 

10 25 houtskoolspikkels, fragmenten 

handgevormd aardewerk (verweerd) 

100 humeus duinzand 

(vegetatieniveau) 

11 28 aardewerkgruis? houtskoolspikkels 110 overgang zandig veen 

naar humeus duinzand 

(vegetatieniveau) 

Tabel 4. Boringen (karterende fase, handmatig) met archeologische indicatoren. 

 

Bovenstaande opsomming van archeologische indicatoren bevestigt onomstotelijk de aanwezig-

heid van een archeologische vindplaats in het onderzoeksgebied. Wat betreft de onderzoeksme-

thodiek zijn de volgende bevindingen van belang: 

• Het verkennende booronderzoek heeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 

archeologische vindplaats opgeleverd (op enkele houtskoolfragmenten na in het zuid-

oostelijk deel van het onderzoeksgebied). Deze methode is (zoals verwacht) dan ook 

niet geschikt om vindplaatsen in het strandwallenlandschap op te sporen. 

• Met het 20x25 boorgrid zijn twee vondstclusters in het oostelijke en westelijke deel van 

het onderzoeksgebied aangetoond. De verdichting naar een 10x12,5 m grid levert een 

grotere verbreiding op van de vondstlaag in noordelijke richting. 

• De vondsten concentreren zich voornamelijk in het zandige veen. Onder- of naastliggen-

de strandwalafzettingen bevatten nauwelijks tot geen indicatoren. Er moet dus rekening 
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worden gehouden met het feit dat vooral fragiele indicatoren als aardewerk in de laagten 

van de strandwal aantoonbaar zijn (in het veen, goede conservering) en dat paal- en an-

dere grondsporen zonder vondstlaag op de strandwal zelf worden verwacht (‘hoog en 

droog’). 

• Omdat vondsten zich concentreren in het venige zand of het zandige veen, is het lastig 

gebleken om het vondstniveau in het veld te zeven. Houtskool en aardwerk blijken bo-

vendien beter zichtbaar op het oog dan in de zeef (mits fragmenten > 0,5 cm). Een alter-

natief zou zijn om de vondstlaag nat te zeven, waardoor er minder kans bestaat om 

zachte materialen door de zeef te drukken. Vuursteen is echter wel goed zichtbaar in het 

zeefresidu en valt tijdens het versnijden nauwelijks op. 

• Door de stand van het grondwater kan tot maximaal 1,5 m -Mv zand worden opgeboord 

zonder inzet van een zuigerboor. 

 

Envita-boringen 

De boringen die zijn uitgevoerd met de Envita steekguts (figuur 10) leveren een grote mate van 

detail op van de landschappelijke opbouw. De boringen zijn geplaatst om de 5 meter in de raaien 

van boornummers 1 en 17 en konden tot maximaal 2 m -Mv worden gezet. Vanwege de hoge 

grondwaterstand en het type landschap (duinzand vanaf maaiveld) was het in eerste instantie 

niet direct duidelijk tot welke diepte de eerste steek kon gaan. Indien er geen gelaagdheid aan-

wezig is in de eerste meter van het profiel blijft het sediment met het omhooghalen van de guts 

niet goed zitten. Hierdoor is geen nauwkeurige laagbegrenzing mogelijk en zal de hoogte van 

een eventuele monstername moeten worden na geboord met een handguts.  

Zodra het sediment goed in de guts bleef zitten door bijvoorbeeld de aanwezigheid van gelaagd-

heid of van een bodem liet de guts een mooi, goed leesbaar profiel zien (figuur 11), met de mo-

gelijkheid om van het archeologisch niveau een groot monstervolume te nemen.  

In het profiel van de steekguts (diameter ca. 25 cm) zijn kleinschalige veranderingen in het land-

schap goed waar te nemen. Een vergelijking tussen de boorbeschrijvingen van de handmatige 

boringen en de Envita boringen (bijlage 1) laat zien dat bijvoorbeeld lokale stuifzandlaagjes beter 

herkend kunnen worden. Een volgende stap om de effectiviteit van de inzet van een dergelijke 

boor bij archeologisch prospectief onderzoek is het vergelijken van de relatie van het monstervo-

lume van de de Envita guts versus de 10 cm Edelman met de vindkans van indicatoren.  

 

Synthese 

Algemeen 

In het onderzoeksgebied is een gestapeld landschap van (Jong) duin- op kwelder- op veen- op 

strandwalafzettingen aanwezig. Tijdens de karterende fase zijn twee vondstlagen aangetoond in 

het veen (aardewerk) en de strandwal (vuursteen). Een hoogtemodel van de top van de strand-

walafzettingen is weergegeven op figuur 8.  

 

Methodisch 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende boormethoden voorgesteld: 
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• Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase): minimaal een boorgrid van 20x25 m 

(Edelman 7 cm en guts 3 cm) met als doel het landschap en de mate van bodemversto-

ring in kaart te brengen. Als grootschalige bodemverstoring heeft plaatsgevonden, heeft 

een karterend booronderzoek geen zin. 

• Inventariserend veldonderzoek (karterende fase): minimaal een boorgrid van 20x25 m 

(Edelman 10 cm) met als doel een vondstlaag aan te tonen. Droog zeven bij humusarm, 

zwak siltig (strandwal)zand. Nat zeven bij humusrijk, venig zand en zandig veen. Altijd 

eerst versnijden in het veld. Bij voorkeur worden de zeefresiduen onder de microscoop 

geïnspecteerd. 

• De Envita-steekguts lijkt zeer bruikbaar te zijn voor waarderend booronderzoek. Wel 

moet een aantal zaken in acht worden genomen: Uit het voorafgaande handmatige ver-

kennend/karterend booronderzoek dient een duidelijk beeld van de bodemopbouw te zijn 

verkregen. Hieruit kan afgeleid worden of het inzetten van de guts mogelijk is (2 m los 

duinzand bijvoorbeeld zal niet mee omhoog komen); hoogte van monsterlocaties afleiden 

van handmatige (na)boring; monsteranalyse zoals zeven niet in het veld uitvoeren in 

verband met snelheid boringen; bij voorkeur dient gewerkt te worden bij een lage grond-

waterstand. 

 

4.6 Analyse onderzoeksgegevens 

Om meer inzicht te krijgen in de werking van de bestaande beleidscategorieën is een aantal 

archeologische onderzoeken, die vanaf 2007 in het kader van de AMZ zijn uitgevoerd binnen de 

deelnemende gemeenten, geanalyseerd. Hierbij is per onderzocht gebied gekeken naar de vol-

gende variabelen: oppervlakte plangebied, verwachtingswaarde waarbinnen het plangebied zich 

bevindt en of er een positief of negatief advies ten aanzien van vervolgonderzoek is gegeven. 

Van het totaal aantal onderzoeksrapporten dat voor de gemeenten beschikbaar was bleken 

slecht 119 onderzoeken bruikbaar voor de analyse. In een groot aantal achterhaalde onder-

zoeksrapporten bleken namelijk niet alle variabelen consequent te zijn vermeld.  

Opvallend is dat in de 119 onderzoeken geen enkel onderzoek een plangebied van kleiner dan 

100 m
2
 betrof. Er wordt vrijwel geen onderzoek uitgevoerd in de oppervlaktecategorie tot 200 m

2
.  

In 41 gevallen (34%) van de 119 onderzoeken werd er een positief selectieadvies voor vervolg-

onderzoek gegeven. Hierbij moet opgemerkt worden dat er geen inhoudelijke beoordeling van de 

rapportages (aangetroffen vindplaats, gevolgde methodiek, vorm van vervolg, selectiebesluit 

e.d.) heeft plaatsgevonden. In tabel 5 is de verdeling per oppervlaktecategorie en per verwach-

tingswaarde (hoog, middelhoog, laag) weergegeven. Uit de kruistabel kan worden afgeleid dat in 

27% van de onderzoeken die vielen in een middelhoge verwachtingszone het onderzoek werd 

afgesloten met een positief advies voor vervolgonderzoek, waarvan het merendeel onderzoeken 

met een groot oppervlak betrof. 

Van de onderzoeken in de hoge verwachtingszone is het aandeel wel/geen vervolgadvies vrijwel 

gelijk verdeeld.  
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5 Toelichting op de archeologische ver-

wachtings(waarden)kaart 

5.1 Inleiding 

De ruimtelijke verspreiding van archeologische vindplaatsen, met name nederzettingsterreinen, 

is niet willekeurig, maar sterk gerelateerd aan de opbouw van het landschap. Aan de hand van 

een analyse van de bewoningsmogelijkheden van het landschap door de tijd heen, kan een ver-

wachtingsmodel worden geformuleerd. Dit verwachtingsmodel vormt de basis van de archeolo-

gische verwachtingskaart: een kaart waarop de verwachte relatieve dichtheid van archeologische 

resten vlakdekkend is weergegeven. De verwachtingszones zijn direct vertaald naar beleidsad-

viezen (kaartbijlagen 8 t/m 14).  

In hoofdstuk 2 is het principe van het opstellen van een archeologische verwachtingskaart uit-

eengezet. In het kader van het op elkaar laten aansluiten van de bestaande kaarten van de ge-

meenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen zijn deze kaarten en 

de daarop aangegeven verwachtingsgebieden geëvalueerd. De voor het grondgebied van de zes 

gemeenten reeds opgestelde archeologische verwachting is op een aantal punten aangepast. 

Deze aanpassingen zijn voortgekomen uit resultaten van sindsdien uitgevoerd 

(geo)archeologisch onderzoek.  

Een voorbeeld hiervan is de verwachting voor het estuariene gebied van de Oude Rijn. Dit estua-

rium is opgebouwd uit kwelders, geulen en tussengelegen ‘komgebieden’. Uit onderzoek ter 

hoogte van het voormalig Vliegkamp Valkenburg (Tol & Jansen, 2012) en in plangebied Vinken-

wegzone (Jansen, 2011) is gebleken dat voor deze complexe landschappelijke zone een middel-

hoge verwachting voor (relatief kleine) nederzettingen uit de (Bronstijd en) IJzertijd bestaat. In 

het kwelderlandschap kunnen op meerdere niveaus potentieel archeologische lagen aanwezig 

zijn die zich vaak manifesteren als (zwak ontwikkelde) vegetatiehorizonten. Met name voor de 

gemeente Katwijk heeft dit gevolgen voor de archeologische verwachtingskaart.  

Verder zijn de zones vrijgegeven die op de bodemkaart van Van der Meer (1952) zijn aangege-

ven als uitgeveende en diepgedolven gronden. Uit meerdere onderzoeken ter hoogte van derge-

lijke eenheden blijkt dat op deze percelen de bodembewerking dusdanig is voortgezet dat deze 

een zeer lage tot geen archeologische verwachting meer hebben. Voor de gemeenten Hillegom, 

Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen betekent dit een toename van het oppervlak dat 

is vrijgesteld van archeologisch (vervolg)onderzoek. 

Opgemerkt dient te worden dat het in deze gevallen zeer specifiek gaat om percelen waarvan 

volgens de gedetailleerde bodemkaart van Van der Meer (1952) een zekere mate en aard van 

verstoring is vastgesteld (met veldonderzoek).  

De opstellers van de archeologische verwachtingskaarten en beleidsadvieskaarten realiseren 

zich terdege dat in de deelnemende gemeenten meerdere percelen zijn waarvan de ondergrond 

in het kader van de bollenteelt dieper dan een ‘reguliere’ bouwvoor van 30 cm is bewerkt. Welke 

gevolgen dit heeft voor het bodemarchief ter plaatse hangt kortgezegd af van twee aspecten: de 
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diepte van de bodembewerking en de hoogte van het maaiveld, beide ten opzichte van NAP. De 

bollenpercelen bevinden zich namelijk in het strandwallengebied, dat zich heeft ontwikkeld in 

directe relatie tot (veranderingen van) de zeespiegel. In feite behoudt de betreffende landschap-

pelijke eenheid waarin de verstoring heeft plaatsgevonden een archeologische verwachting. 

Echter door de herhaaldelijke verstoring van de bodem is de kans op het aantreffen van (intacte) 

archeologische waarden in deze percelen gedaald - vaak drastisch - of zelfs geheel verdwenen.  

 

Voor het grondgebied van de gemeente Noordwijk is gekozen om de archeologische verwach-

tingsgebieden zoveel mogelijk te laten aansluiten op de omringende gemeenten. Dit betekent dat 

voor de Jonge Duinen de grens van 5 m +NAP is aangehouden (vergelijk Katwijk) en dat ten 

aanzien van de strandwallen en strandvlakten de bodemkaart uit 1952 en het AHN de basis voor 

de verwachtingsgebieden vormt.  

 

Binnen het onderzoeksgebied kan op basis van de geo(morfo)logie en bodemgesteldheid onder-

scheid gemaakt worden in verschillende typen landschap met een eigen karakter en ontstaans-

geschiedenis (zie kaartbijlage 1). Deze hoofdlandschappen zijn weer onderverdeeld in gespecifi-

ceerde archeo-landschappelijke eenheden. Op basis van hun eigenschappen is aan ieder ar-

cheo-landschap een gespecificeerde verwachting toegekend. Opgemerkt dient te worden dat niet 

alle typen landschap binnen elke gemeentelijk grondgebied aanwezig zijn. De volgende vier 

hoofdlandschappen worden onderscheiden (cf. Schute & Jansen, 2007; Schute, 2007a, -b en -c; 

Schute, 2009; Kroes e.a., 2013): 

- Oude Duinen, strandwallen en strandvlaktes;  

- Oude Rijn-estuarium;  

- Jonge Duinen (met afgedekte Oude Duinen op strandwallen); 

- droogmakerijen. 

 

De bodemkaart van Van der Meer maakt een onderscheid in verschillende groepen bodems: de 

bodems behorende tot het strandwallenlandschap (strandwalgronden, zanderijgronden, strand-

vlakte-zandgronden) het estuariumlandschap (gorsgronden, broekgronden) en ‘bijzondere onder-

scheidingen’, in feite bodemverstoringen. Deze indeling, aangevuld met de geomorfologische 

duiding van de eenheden in het achterland, vormde de basis voor de toekenning van de archeo-

logische verwachting. Dit wordt in de navolgende paragrafen toegelicht. 

 

5.2 Oude Duinen, strandwallen en strandvlaktes 

Strandwalgronden (Ww) 

Strandwalgronden komen alleen voor op de smalle strandwallen ten zuidwesten van Voorhout en 

op de uiterste uitloper van de westelijke strandwal van Sassenheim, iets ten westen van Klinken-

berg. Koppeling aan het AHN maakt duidelijk dat in deze zone de strandwal nog steeds deels 

intact is. Voor de intacte zones geldt een hoge archeologische verwachting. Deze strandwal-

gronden (eenheid Ww3 en Ww4) kenmerken zich doordat ze een slibhoudende bovengrond heb-
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ben. Dit is veroorzaakt door overslibbing vanuit het Rijn-estuarium. Hierbij kunnen de strandwal-

gronden geërodeerd zijn. Bij Rijnsburg is een Merovingisch grafveld in een dergelijke context 

gelokaliseerd en deels opgegraven. Hierbij bleek dat ondanks erosie, overslibbing en ontzanding 

er toch een hoop graven maar deels of niet aangetast zijn (Tol, 2006). De overslibbing kan ook 

juist conserverend hebben gewerkt en kan voorkomen hebben dat de strandwallen en duinen zijn 

afgegraven. Om die reden hebben deze gronden een hoge archeologische verwachting vanaf het 

Neolithicum. De met klei afgedekte strandwallen (in Katwijk) kunnen naar verwachting tot en met 

de Vroege IJzertijd bewoond zijn geweest. Vanaf dat moment raken de, ten dele met veen opge-

vulde, strandvlakten en lager gelegen delen van de strandwallen afgedekt met mariene klei. De 

flanken van de strandwallen kunnen al eerder afgedekt zijn met oudere mariene afzettingen of 

met veen. 

 

Zanderijgronden (Wz) 

Er komen vier verschillende zanderijgronden voor (Wz1, Wz2, Wz4 en Wz5) die zich onderschei-

den door het kalkgehalte van de bovengrond. De kalkrijke zanderijgronden (Wz1) zijn alleen 

centraal op het noordelijk deel van de strandwal van Voorhout te vinden. De kalkhoudende (Wz2) 

en kalkloze zanderijgronden (Wz4 en Wz5) bevinden zich langs de flanken van de diverse 

strandwallen of op de uiteinden, in feite ook flanken. Het kalkverloop is het effect van de ontzan-

dingen. De strandwal wordt als het ware onthoofd, waarbij de kalkrijke afzettingen aan de opper-

vlakte komen te liggen. De kalkloze ‘top’ is alleen nog maar langs de flanken te vinden, waar de 

afzandingen iets minder zijn geweest. 

De mate waarin op zanderijgronden nog archeologische resten verwacht kunnen worden is af-

hankelijk van de diepte tot waarop de strandwal is afgegraven. De oudste strandwal in het on-

derzoeksgebied is de meest oostelijke; die van Warmond. De grootste NAP-diepte tot waarop in 

Nederland archeologische resten (grondsporen) zijn aangetroffen op strandwallen is ongeveer 

4,25 m -NAP. Dit betreft een neolithische nederzetting op een klein duintje net ten oosten van de 

strandwal bij Schipluiden (Louwe Kooijmans & Jongste [red.], 2006). Dit is de oudste (bekende) 

strandwal in Nederland (Deunhouwer, 2002). De basis van dit duin lag op circa 4,85 m -NAP. 

In westelijke richting ligt de basis van de strandwallen in principe steeds hoger gezien het feit dat 

de zeespiegel steeg en de kust progradeerde, oftewel zich in westelijke richting uitbouwde (Van 

de Plassche, 1982). Met andere woorden, het terminus post quem is gerelateerd aan de NAP-

diepte.  

De strandwal van Lisse-Warmond is een van de oudste strandwallen, de beide strandwallen van 

Voorhout zijn jonger. De NAP-hoogte van het zandvoorkomen maakt echter duidelijk dat op alle 

strandwallen al bewoning in het Neolithicum kan voorkomen en wel vanaf een hoogte van 3 m -

NAP (Louwe Kooijmans, 1985), ongeveer een meter boven het Gemiddeld Hoogwaterniveau 

(GHW). 

Afzanding van strandwallen reikt tot ongeveer 0 NAP à 0,5 m -NAP, waarna de grond nog eens 

minimaal een meter diep is omgezet door het zogenaamde driesteekdelven. Er is dus nog een 

zone, tussen 1 en 3 m -NAP waar archeologische resten verwacht worden. De basis van de neo-



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [8 4 ]  

 

 

 

lithische cultuurlaag die bij booronderzoek is aangetroffen op het landgoed Klein Leeuwenhorst 

(Pronk, 2003), ligt op maximaal 2,5 m -NAP, dus binnen deze zone. 

Dit maakt duidelijk dat er in de zanderijgronden nog steeds terdege met archeologische resten 

rekening gehouden moet worden. Alleen in de gevallen dat de gronden omgespoten zijn, een 

vorm van grondbewerking waarbij de ondergrond tot 5 à 6 m -NAP wordt verstoord (Heunks, 

1995), kan worden aangenomen dat er geen archeologische resten in situ meer kunnen voorko-

men. Omspuiten heeft, voor zover bekend, op diverse plaatsen op de strandwallen plaatsgevon-

den, maar vooral in de strandvlaktes om ook deze voor de tuinbouw te ontwikkelen. 

 

Concluderend kan de archeologische verwachting voor de zanderijgronden niet op ‘nul’ worden 

gesteld. De verwachting van de kalkrijke en kalkhoudende zone (Wz1, Wz2) is als middelhoog 

gekwalificeerd. Ook voor de kalkloze zanderijgrond met doorgespitte gley (Wz5) geldt een mid-

delhoge archeologische verwachting, terwijl voor de kalkloze zone (Wz4) een hoge archeolo-

gische verwachting geldt. Deze zone kan, gezien de ligging op de flank, als een relatief intact 

deel van de strandwal worden beschouwd. Vergelijking met het AHN wijst uit dat ook de flanken 

soms op perceelsniveau afgegraven zijn. De NAP-waarden maken echter duidelijk dat deze con-

statering geen implicaties voor het verwachtingsmodel heeft. 

 

Strandvlakte-zandgronden (Wv) 

Van der Meer onderscheidt 3 typen strandvlakte-zandgronden: de strandvlakte-zandgrond dikker 

dan 1 m op veen (Wv1), de strandvlakte-zandgrond dunner dan 1 m op veen (Wv2) en de strand-

vlakte-zandgrond dunner dan 1 m op klei (op veen; Wv3). Deze bodemkundige indeling maakt 

daarmee niet duidelijk dat er in geologisch opzicht een groot verschil is tussen de strandvlakte-

zandgronden ten westen en ten oosten van de meest oostelijke strandwal. De mariene sedimen-

ten in de strandvlakte tussen de strandwallen van Sassenheim, Voorhout en Warmond worden 

tot het Laagpakket van Zandvoort gerekend (voorheen Oude en Jonge Strandafzettingen), terwijl 

de wadafzettingen ten oosten van de lijn Lisse-Warmond tot het Laagpakket van Wormer (voor-

heen Afzettingen van Calais) worden gerekend en daarmee een veel oudere oorsprong kennen. 

De Wv1- en Wv2-bodems zijn met veen dicht- en overgroeide zandbodems, feitelijk oude stran-

den. Over dit veen is weer zand verstoven. De archeologische verwachting voor al deze lagen 

kan als laag worden ingeschaald. Echter in de regio zijn meerdere grote nederzettingen bekend 

van het stuifzand in de strandvlaktes, zoals Forum Hadriani. Zowel een veenmoeras als een 

waddenmilieu kenmerken zich niet door een grote dichtheid aan archeologische grondsporen en 

resten. Opgemerkt moet worden dat op veen wel bewoning mogelijk kan zijn, en dat exploitatie 

van veen voor zout of brandstof van alle tijden is. Het aardewerk uit de IJzertijd en/of inheems-

Romeinse periode dat in de Elsgeesterpolder, in de Roodemolenpolder bij Voorhout en ter hoog-

te van het zwembad van Sassenheim (catalogusnummers 16, 18 en 17) is aangetroffen, duidt 

hier bijvoorbeeld op. De verstuivingslaag kan bewoond zijn geweest, maar ook hiervoor kan de 

verwachting als laag worden gezien. Bovendien zijn veel gronden in de strandvlakte (vooral ten 

noorden van de lijn Voorhout-Sassenheim) verstoord door het omspuiten. 
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Hoewel voor deze zones een lage archeologische verwachting geldt, is ervoor gekozen hieraan 

toch een bestemmingsplanvoorschrift te koppelen: mogelijk staan niet alle kleinere strandwal-

resten en duinen op de kaart, hoewel een analyse van het AHN hier niet op lijkt te wijzen. Ver-

kennend booronderzoek bij grotere ruimtelijke ingrepen kan hier meer kennis over genereren. 

Ook voor een smalle zone ten oosten van de meest oostelijke strandwal geldt een dergelijk be-

stemmingsplanvoorschrift. In dit geval moet echter de onderzoeksvraag of de voet van de 

strandwal in deze zone nog voorkomt, centraal staan. 

 

De geologische opbouw van eenheid Wv3, specifiek ten westen van de meest oostelijke strand-

wal, is een gecompliceerd verhaal. Nadat de strandvlaktes met veen dichtgroeiden en voordat zij 

met zand werden overstoven, heeft een fluviatiele-estuariene invloed vanuit het mondingsgebied 

van de Oude Rijn zich hier doen gelden: op het veen is een dunne laag klei afgezet (technisch 

het Laagpakket van Walcheren, voorheen Afzettingen van Duinkerke 0) waarop bewoningsresten 

vanaf de Bronstijd kunnen voorkomen, en die in Lisse en Noordwijkerhout ook zijn aangetoond. 

Op de bestaande archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Tey-

lingen heeft deze eenheid een lage archeologische verwachting gekregen (Schute, 2009) omdat 

werd verondersteld dat binnen de grens van de gemeenten Katwijk en Noordwijkerhout de bo-

demeenheid Wv3 een aantrekkelijkere optie was dan binnen de gemeente Teylingen. In Tey-

lingen wordt het alternatief gevormd door de gorsgronden of de gronden op de strandwallen. 

Hierbij werd wel de kanttekening geplaatst dat er mogelijk meer geulen, oeverwallen en/of cre-

vasses voorkomen dan nu bekend. Uit recente onderzoeken, met name de paleogeografische 

reconstructie van de limeszone door Van Dinter (2012), blijkt dit ook het geval te zijn (figuur 12). 

De strandvlakten zijn opgevuld met veen en mariene kwelderafzettingen en dichter bij de Rijn 

met fluviatiele oever-, crevasse- en komafzettingen.  

Vanwege de schaal van de kaart van Van Dinter is ervoor gekozen de afzonderlijke kwelders en 

geulen in deze zone in de gemeente Teylingen niet weer te geven op de gemeentelijke kaart. In 

deze hele zone kunnen dergelijke kleinschalige landschappelijke eenheden voorkomen. Daarom 

is aan de bodemkundige eenheid van de met klei overdekte strandvlakte (Wv3) ook in de ge-

meente Teylingen een middelhoge archeologische verwachting toegekend vanaf de Late IJzer-

tijd. 

 

5.3 Het estuarium van de Oude Rijn 

Pas na 2000 voor Chr. kwam het onderzoeksgebied in een peri-marien sedimentatiemilieu te 

liggen (figuur 13). Voor de vorming van de strandwal die voor de kust van Katwijk heeft gelegen, 

lag het gebied, behalve eventueel de oeverwallen van de Oude Rijn, beneden gemiddeld hoog 

water en was daarmee te nat voor bewoning. Op deze wadafzettingen zijn vanaf circa 2500 voor 

Chr. kweldersedimenten afgezet. Deze zijn vanuit kreken of zijtakken of crevasse-geulen van de 

Rijn over de wadafzettingen afgezet. De ligging van deze kreken en Rijngeulen is maar ten dele 

bekend. Uit onderzoek in onder meer de Oostvlietpolder in Leiden is gebleken dat op dergelijke 

smalle geulen relatief kleine vindplaatsen aanwezig zijn. Recent onderzoek bij het voormalig 

Vliegveld Valkenburg heeft deze kennislacune ten aanzien van het onderzoeksgebied gedeelte-
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lijk ingevuld (Tol & Jansen, 2012). Uit dit onderzoek blijkt dat het estuarium uit een dynamisch 

geheel van kreken en kwelders bestaat. In de zandige en kleiige dekafzettingen komen op meer-

dere niveaus vegetatiehorizonten voor, soms zwak ontwikkeld. Zelfs onder laatstgenoemde ni-

veaus blijken sporen te hangen. Het gehele Oude Rijn-estuarium in het zuiden van de gemeente 

Katwijk heeft dan ook een hoge verwachting vanaf de Bronstijd/IJzertijd.  

Vanaf de vorming van de meest westelijke strandwal rond 2500 voor Chr. zal de fluviatiele in-

vloed zijn toegenomen. Als gevolg hiervan zal de Oude Rijn in het onderzoeksgebied ook meer 

het karakter van een meanderende rivier hebben gekregen, met als gevolg stabielere geulen en 

vorming van oeverwallen. Deze hoger gelegen oeverwallen waren zeer geschikt voor bewoning, 

zoals blijkt uit de grote hoeveelheid vindplaatsen die er van bekend zijn en daarom geldt een 

hoge verwachting voor bewoningsresten vanaf de IJzertijd.  

Uit opgravinggegevens blijkt dat de watervoerende geul van de Rijn (in deze zone) zuidelijker lag 

dan de huidige Rijnloop. De geul zal zich tussen de Romeinse tijd en het moment van afdammen 

in 1122 na Chr. geleidelijk naar de huidige loop verplaatst hebben. Dit betekent dat het gebied 

tussen de ‘Romeinse’ Rijnloop en de huidige na de Romeinse tijd is omgewerkt, uitgaande van 

geleidelijke geulverlegging. In deze zone kan dus theoretisch vanaf de (Vroege) Middeleeuwen 

weer bewoning hebben plaatsgevonden. Voor dit gebied geldt daarom een middelhoge verwach-

ting voor bewoningsresten vanaf de Vroege Middeleeuwen. 

Deze verwachting geldt voor de percelen waar geen afgravingen ten behoeve van de baksteen-

industrie hebben plaatsgevonden. Uit de literatuur en uit recent uitgevoerd archeologisch onder-

zoek is gebleken dat vooral de zavelige oeverafzettingen, dicht langs de Rijn zijn gewonnen. In 

de gebieden waar klei is gewonnen, is het potentiële archeologische niveau verdwenen. Alleen 

resten van diepere archeologische sporen kunnen hier nog aanwezig zijn. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat met name de jongere zandige afzettingen zijn gewonnen, de onderliggende 

zwaardere getijdenafzettingen zijn vaak nog intact en de eventuele bewoningssporen daarop dan 

ook (zie ook Tol & Jansen, 2012). 

Vanaf het moment van het ontstaan van de strandwal voor Katwijk lijkt het kweldergebied vanuit 

zuidwestelijke richting overstoven te raken met duinzand. Feitelijk geldt tot het moment van 

overstuiven voor dit gebied dezelfde archeologische verwachting als voor het niet-overstoven 

deel van het Oude Rijn estuarium. Katwijk lijkt, met uitzondering van het uiterste zuidwestelijke 

gedeelte, pas in de loop van de Middeleeuwen overstoven te raken (figuur 13: vergelijk situatie 

700 AD & 1300 AD). Dit is in tegenspraak met archeologische vondsten in het duingebied ten 

zuiden van de bebouwde kom van Katwijk. Met name uit de Zanderij zijn sporen van bewoning 

uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen bekend. Deze zijn aangetroffen in duinzand. Het 

aantreffen van dergelijke sporen kan alleen verklaard worden als het gebied al eerder overstoven 

was. Uit een opgraving van het ADC in de Zanderij blijkt duidelijk dat de overstuivingen voor of in 

de Romeinse tijd begonnen zijn en tot na de Romeinse tijd zijn doorgegaan (Van der Velde, 

2008). 

Doordat de overstuiving vanuit het zuidwesten in noordoostelijke richting heeft plaatsgevonden 

waren de oude duinzanden in het zuidwesten vermoedelijk al bewoond terwijl in het gebied tegen 

de Rijn aan nog op de oeverafzettingen werd gewoond. Omdat de overstuiving nog in tijd als in 

diepte (de dikte van het pakket duinzand in de tijd) achterhaald kan worden kan de archeolo-
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gische verwachting voor het oude duinzand niet verder gespecificeerd worden. Omdat feitelijk 

door het gehele pakket oud duinzand archeologische resten verwacht kunnen worden geldt hier-

voor een hoge verwachting vanaf de IJzertijd tot de Late Middeleeuwen. Vanaf de Late Middel-

eeuwen vindt versterkte duinvorming plaats. Hierbij worden de zogenaamde Jonge Duinen ge-

vormd. Dit jonge duinzand heeft een lage archeologische verwachting vanaf de Late Middeleeu-

wen.  

Aangezien de grens tussen het oude duinzand en het jonge duinzand een arbitraire grens be-

treft, die vaak ook niet in boringen is vast te stellen, is de archeologie het enige houvast voor het 

vaststellen van de hoogte waarop bewoningssporen in het oude duinzand verwacht kunnen wor-

den. Het hoogst bekende niveau waarop oudere dan laatmiddeleeuwse resten in de duinen ten 

zuiden van Katwijk zijn aangetroffen is 5 m +NAP. Op basis hiervan wordt gesteld dat de hoge 

archeologische verwachting voor het oude duinzand geldt tussen 5 m +NAP en NAP. 

 

Gorsgronden (Eg) 

Vanuit de veenkreken en getijdengeulen die het estuariene landschap hebben gekenmerkt, is 

een klei- of sliblaag op het veen afgezet (ten noorden van de Oude Rijn). Langs deze kreek- en 

geulsystemen vormden zich kleine oeverwallen waarop bewoning mogelijk is geweest en die aan 

een lichte reliëfinversie onderhevig zijn geweest
12

. Van der Meer (1952) onderscheidt diverse 

typen gorsgronden op basis van de dikte en mate van zaveligheid van deze laag. De gorsgron-

den hebben een lage archeologische verwachting vanaf het Neolithicum. In theorie kunnen on-

bekende strandwal(resten) of duintjes aangetroffen worden. Deze zullen echter eerder in de 

zones met broekgronden liggen (zie hieronder). De geulen en kreken hebben dergelijke fenome-

nen waarschijnlijk ‘gerespecteerd’ of anders geërodeerd. Vanaf de IJzertijd, de archeologische 

periode waarin de getijdengeulen voor het eerst actief worden, geldt echter een hoge archeolo-

gische verwachting. Dichter bij de Rijn hebben de geulen op enkele locaties strandwallen door-

sneden. Op het AHN is een aantal van deze getijdegeulen nog zichtbaar. De resultaten uit on-

derzoek in de Vinkenwegzone bevestigen dit (Jansen, 2011). De in dat onderzoek aangetroffen 

geulen zijn overgenomen op de kaart. De getijdeafzettingen kunnen vanaf de Late IJzertijd (mo-

gelijk Midden IJzertijd) bewoond zijn geweest. Deze bewoning zal buiten de nu nog aanwezige 

geulen hebben plaatsgevonden. Buiten de geulen geldt daarom voor de kwelderafzettingen en de 

oeverafzettingen van de Oude Rijn een hoge verwachting vanaf de Late IJzertijd. Voor het onder-

liggende veen, voor zover nog intact, en het daaronder gelegen strandzand en wadafzettingen 

geldt een lage archeologische verwachting vanaf het Laat Neolithicum t/m de IJzertijd. 

 

                                                                 

 

 

 

12 Reliëfinversie is het resultaat van differentiële klink. In rangorde klinken venen en kleiige afzettingen meer dan zandi-

ge lagen. Op die manier kan bijvoorbeeld een zandig opgevulde geul, eens water, in de loop van de tijd als een rug in 

het landschap komen te liggen. 
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Broekgronden (Eb) 

De in de komklei gevormde bodems worden door Van der Meer (1952) als broekgronden om-

schreven. Dit veel gebruikte toponiem duidt meestal natte zones aan, die in gebruik zijn als wei-

land voor beweiding. In de context van de kartering van Van der Meer betreft het laaggelegen 

kleigronden rustend op veen. De komklei is afgezet vanuit de geul- en kreeksystemen waar zich 

nu de gorsgronden bevinden, oftewel bij hogere waterstanden in het Rijn-estuarium. De broek-

gronden hebben een lage archeologische verwachting vanaf het Neolithicum tot aan de Brons-

tijd. In theorie kunnen onbekende strandwal(resten) of duintjes aangetroffen worden, dus moge-

lijk is de verwachting lokaal middelhoog. Vanaf de IJzertijd, de archeologische periode waarin de 

getijdengeulen voor het eerst actief worden, geldt echter een middelhoge archeologische ver-

wachting voor het komgebied. 

 

Limeszone 

Naast bovenbeschreven op landschappelijke gronden vastgestelde archeologische verwachting 

dient voor de zone rond de noordgrens van het Romeinse Rijk een specifieke verwachting opge-

steld te worden. De reden hiertoe is dat de locatiekeuze van de met de limes samenhangende 

vindplaatsen niet puur gebaseerd is op de geschiktheid van het landschap, maar dat ook politie-

ke en militaire afwegingen hierbij een rol hebben gespeeld.  

Daarnaast zijn rond de limes ook zeer specifieke vindplaatstypen te verwachten (zie ook Jansen, 

Briels & Kloosterman, 2011). Hierbij moet naast de limes-weg zelf gedacht worden aan laad- en 

loskaden, wachtposten en/of torens, havens en bruggen en dammen. Bovengenoemde vind-

plaatstypen worden vooral ten noorden van of direct aan de limes-weg verwacht. De breedte van 

de limes-zone hangt dus direct samen met ligging van de loop van de Rijn in de Romeinse tijd en 

met de nauwkeurigheid waarmee de ligging van de limes-weg bekend is. Hierdoor is de limes-

zone in het oostelijke deel van het plangebied vrij smal terwijl in het westelijke, overstoven deel 

deze circa 1,5 km (?) breed is. Voor het overstoven deel van de limes-zone kan worden aange-

houden dat aan de limes gerelateerde sporen zich dieper dan 1 m +NAP bevinden. De verwach-

ting voor aan de limes gerelateerde vindplaatsen in deze zone is hoog. 

In de Actualisatie 2012 van de Provinciale Verordening Ruimte zijn bestemmingsregels opgeno-

men voor gebieden met een hoge archeologische verwachting binnen de limes-zone. De contou-

ren van de limes-zone zijn weergegeven op de betreffende beleidskaarten. 
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5.4 Het achterland 

Overstoven komgebied/veenvlakte (Wv3) 

In § 5.2 is beschreven welk geologisch onderscheid er is te maken in de door Van der Meer ge-

bruikte bodemkundige codering Wv3, een kalkhoudende zanderijgrond met doorgespitte gley.
13

 

Voor de zone ten oosten van de meest oostelijke standwal van Hillegom klopt deze omschrijving 

niet, zoals Van der Meer overigens ook zelf onderkent.
14

 De in dit gebied liggende venen hebben 

zich ontwikkeld na de vorming van de strandwallen. Het water stagneerde achter de duinen en 

maakte veengroei mogelijk. Het substraat wordt gevormd door de zanden en kleien die in een 

wadachtig milieu zijn afgezet, de zogenaamde Formatie van Wormer. Van deze afzettingen zijn 

westelijk, dus onder mariene condities, geen vindplaatsen bekend in Nederland. Meer oostelijk, 

in het zoetwater getijdengebied komen deze vindplaatsen wel voor, o.a. bij Swifterbant en 

Mijdrecht. In het veen zullen veenkreken hebben gelopen (zie ‘rivier-inversieruggen’). De voor dit 

gebied beschikbare geomorfologische kaart en andere landschappelijke bronnen geven hier vrij-

wel geen aanwijzingen voor. Om die reden is aan dit gebied een lage archeologische verwach-

ting vanaf het Neolithicum toegekend. Ook hier kan opgemerkt worden dat op veen wel bewoning 

mogelijk kan zijn, en dat exploitatie van veen voor bijvoorbeeld zout of brandstof van alle tijden 

is. Dat laatste is ook de reden dat de veenmeren zijn gevormd; ongebreidelde afgraving van het 

veen leidde een natuurlijk proces van zichzelf door kusterosie vergrotende meren in. In het 

veengebied zijn gedurende de Late Middeleeuwen op verschillende locaties burchten aangelegd.  

 

Oude zeekleigronden; droogmakerij (Pl7) 

Een aantal van deze meren is in historische tijden door de mens drooggelegd. Hiertoe werden 

ringvaarten en molengangen aangelegd. Later werden de molens vervangen door stoomgemalen 

en elektrische gemalen. De Kager Plassen zijn in tegenstelling tot veel andere gebieden echter 

nooit drooggemalen. In het onderzoeksgebied zijn alleen het Hemmeer en de Lisser Poel inge-

polderd. Een laatste stukje droogmakerij ligt in het uiterste zuiden van de gemeente Teylingen, 

een poldertje ten zuiden van de Veerpolder. In bodemkundig opzicht is in deze zones sprake van 

een ‘kalkarme oude zeeklei met dek van veenaarde’ (Van der Meer, 1952). Aan de oppervlakte 

ligt de zogenaamde Formatie van Wormer. Het gebied was (in het Neolithicum) te vergelijken 

met de huidige Waddenzee. Op dit sediment ligt nog een laagje restveen. Met de ontvening zijn 

uiteraard alle hoger gelegen archeologische niveaus verdwenen. De archeologische verwachting 

voor de droogmakerijen is laag voor het Neolithicum en de Nieuwe tijd. Nadat de polders waren 

bemalen kon er uiteraard weer gewoond worden. Huis Hemmeer (catalogusnummer 11) is hier 

een archeologische weerslag van. 

                                                                 

 

 

 
13

 In geomorfologisch opzicht betreffen deze zones de ‘afgegraven veenvlakte op wad(afzettingen), code 1M46. Overi-

gens kan beter gesproken worden van ‘deels afgegraven’. 

14 In bodemtechnisch opzicht wijken de bodems niet af. Om die reden hanteert Van der Meer bewust dezelfde code (Van 

der Meer, 1952, p. 33). 
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Rivier-inversieruggen (geomorfologisch: 3K26) 

De geomorfologische kaart geeft alleen aan de zuidzijde van de polder Boterhuis een kleine 

rivier-inversierug weer (code 3K26). Bewerking van het AHN en de gegevens uit DINOloket leren 

dat er in het gebied waarschijnlijk meer rivier-inversieruggen aanwezig zijn (kaartbijlage 1). In 

het gebied zijn op het AHN duidelijke lineaire structuren te herkennen, zelfs met de individuele 

oeverwallen aan beide zijden. In een aantal gevallen lijken deze mogelijke geulen of kreken sa-

men te vallen met nog bestaande zeer onregelmatige en opmerkelijke slootpatronen. Dit kan 

erop duiden dat deze sloten in wezen gezien kunnen worden als een soort restgeulen. 

De rivier-inversieruggen hebben een lage archeologische verwachting vanaf het Neolithicum en 

een middelhoge verwachting vanaf de IJzertijd. De vondst van een pot uit de IJzertijd of Romein-

se tijd in de Zwanburgerpolder duidt hier bijvoorbeeld op (catalogusnummer 30). 

 

5.5 De Jonge Duinen 

Vanaf ongeveer het jaar 1000 staakte de westwaartse kustuitbreiding en vond weer enige kust-

afslag plaats. Als gevolg daarvan kwamen grote hoeveelheden zand vrij die langs de kust wer-

den opgeblazen tot de Jonge Duinen. Dit systeem van duinen was veel hoger dan de tot dan toe 

ontstane Oude Duinen en dekte het oude landschap van strandwallen en duinen af. Daardoor is 

dat oude landschap waarschijnlijk zeer goed bewaard gebleven, maar omdat het nu zo diep on-

der het maaiveld ligt, is er ook bijzonder weinig over bekend (Kroes e.a., 2013). Het voordeel 

van de afdekking door de Jonge Duinen is niet alleen dat eventuele vindplaatsen goed zijn afge-

dekt, maar ook dat de grondwaterspiegel in het gebied inmiddels is gestegen, waardoor de con-

servering van organische vondsten bijzonder goed blijkt (Van Heeringen en Van der Valk, 1998). 

Illustratief voor hoe lastig kennis over dit oude landschap vergaren is, is het onderzoek in Katwijk 

in 2006 en 2011 op het terrein van het voormalig Zeehospitium. Hierbij werden onder een 7 tot 

8 m dik pakket Jonge Duinen afzettingen van de Oude Duinen aangetroffen met daarin tot zeker 

negen verschillende bodemniveau's. In vier van deze niveau's zijn archeologische indicatoren 

aangetroffen in de vorm van houtskool, vuursteen, kwarts, tefriet (vulkanische basaltlava), aar-

dewerk, knappersteen, (on)verbrand bot, verbrande zaden en onverbrande organische resten 

zoals visschubben en hazelnoot. De bodems dateerden uit de periode Midden IJzertijd (de oud-

ste) tot de Midden Romeinse Tijd (de jongste) en overspannen een periode van circa zes eeu-

wen. De vondsten zijn gedaan op de top van een Oud Duin dat ongeveer 50 bij 50 m groot was. 

Als gevolg van de grote diepteligging kon de vindplaats alleen onderzocht worden met behulp 

van boringen. Hiervoor zijn circa 250 locaties waar heipalen waren gepland 'voorgeboord' 

(Schamp & Schute, 2006; Schute, 2011). 

In 1986 en 1987 werden in het kader van de aanleg van een drinkwaterleiding, eveneens in Kat-

wijk, diepere sleuven aangelegd die het landschap van de Oude Duinen raakten. Ook hierbij 

werden op verschillende locaties, en in verschillende oude bodems, aardewerk, natuursteen, bot 

en houtskool aangetroffen. Op basis van de aardewerkmagering werden deze vondsten geda-

teerd in de Late Bronstijd tot de Romeinse Tijd (Van Heeringen en Van der Valk, 1998). 
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Aangezien de grens tussen het oude duinzand en het jonge duinzand geen strakke grens betreft, 

en vaak ook niet in boringen is vast te stellen, is de archeologie het enige houvast voor het vast-

stellen van de hoogte waarop bewoningssporen in het oude duinzand verwacht kunnen worden. 

Het hoogst bekende niveau waarop oudere dan laatmiddeleeuwse resten in de duinen ten zuiden 

van Katwijk zijn aangetroffen is 5 m +NAP. Op basis hiervan wordt gesteld dat de hoge archeo-

logische verwachting voor het oude duinzand geldt tussen 5 m +NAP en NAP. Het jonge duin-

zand heeft een lage archeologische verwachting vanaf de Late Middeleeuwen.  

 

Atlantikwall 

Een belangrijke aanvulling ten opzichte van de voorgaande kaarten is het opnemen van een 

verwachting voor resten van de Atlantikwall in de duinen van Katwijk en Noordwijk. Deze gege-

vens zijn ter beschikking gesteld door het Atlantikwall platform. In feite gaat het hier om zones 

waarbinnen resten zijn aangetoond en is geen sprake van een verwachtingszsone in de klassie-

ke zin van het woord. Echter omdat binnen deze zones geen exacte locatie van de resten is 

aangegeven en tussen de bekende resten nog overige elementen worden verwacht, is op de 

kaarten toch een verwachtingszone gehanteerd. De inmiddels verdwenen elementen van de 

Atlantikwall zijn niet opgenomen in het kaartbeeld. 

Volgens het archeologische model dat 5 m +NAP de grens vormt voor de hoge verwachting in de 

Jonge Duinen, zouden de Atlantikwallresten op de hieruit voortvloeiende beleidskaart buiten de 

boot vallen. Ten aanzien van de Atlantikwallzones geldt immers een hoge verwachting op de 

aanwezigheid van resten uit de Tweede Wereldoorlog en wel vanaf het maaiveld. Resten uit 

deze periode krijgen meer en meer de aandacht van archeologen. Met het opnemen van de vlak-

ken met Atlantikwall gegevens in de nieuwe archeologische verwachtingskaarten wordt hier aan-

dacht aan geschonken.  

 

5.6 Bodemverstoringen 

Bijzondere onderscheidingen (B6, B7 en B8) 

Op de bodemkaart van Van der Meer komen 3 bijzondere onderscheidingen voor: de omgespo-

ten gronden (B6), diepgedolven gronden (B7) en uitgeveende en ingevaren grond (B8). Deze 

eenheden komen verspreid voor, maar amper centraal op de strandwallen. In het geval van B7 & 

B8  zegt deze vorm van verstoring weinig over de mate (diepte) van verstoring van eventuele 

strandwalresten, duinen en andere archeologisch relevante landschappelijke niveaus. VoorB6 is 

dat zeker wel het geval: die zijn verstoord. Voor de omgespoten gronden geldt een zeer lage 

archeologische verwachting. 

Van de diepgedolven gronden is bekend dat deze tot een diepte tussen de 0,5 en 1,5 m -Mv zijn 

omgezet. In NAP bezien is dat circa 1,0-2,0 m -NAP. De uitgeveende en ingevaren gronden be-

treffen zones in de strandvlaktes waar het veen is ontgonnen en de eventuele bovenliggende 

Rijn-sedimenten dus zijn vergraven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat binnen die zones die zich leen-

den voor structurele veenwinning nog intacte strandwalletjes of duintjes aanwezig zijn. Deze 
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zullen juist vermeden zijn; om die reden kan de archeologische verwachting voor deze zones als 

laag worden ingeschat. 

 

Bebouwde oppervlakken 

Binnen de bebouwde kommen is de bodem plaatselijk diep verstoord en kunnen archeologische 

resten ten dele aangetast dan wel verdwenen zijn, onder andere op plaatsen waar huizen of 

andere gebouwen met een diepere fundering staan (of hebben gestaan) en ter plaatse van we-

gen. Op basis van archeologisch onderzoek in bebouwde gebieden kan echter worden geconclu-

deerd dat verspreid in de bebouwde kom zones voorkomen waar de bodemverstoring tot op he-

den gering is geweest en waar de aanwezigheid van gave bodemprofielen met daarin archeolo-

gische waarden niet mag worden onderschat. Te denken valt aan groenzones, sportterreinen, 

oppervlakkige bestratingen en overige terreinen waar een diepe bodemverstoring niet op voor-

hand vaststaat. Om deze reden is binnen de op de bodemkaart niet gekarteerde bebouwde ge-

bieden de begrenzing van de omringende landschappelijke eenheden geëxtrapoleerd.  

 

5.7 Waterbodems 

Voor de bodem van een aantal waterlopen kan een verwachting worden toegekend op grond van 

tabel 6. Waterlopen als geheel hebben hierbij een zeer lage verwachting gekregen. Archeolo-

gische vondsten in waterlopen zijn doorgaans bijzonder dun gezaaid, enerzijds omdat er niet 

veel archeologie in terecht komt, anderzijds omdat waterlopen ten behoeve van de scheepvaart 

en de ongehinderde ontwatering van gronden regelmatig worden opgeschoond en zelfs uitge-

baggerd. Ten aanzien van de verwachting van de waterbodems van binnenwater (rivier en wete-

ringen) wordt uitgegaan van de verwachtingswaarde van de aangrenzende landbodem. 

 

Hogere verwachting Voor 

Binnen 500 m van een bekende archeologische ne-

derzetting 

Deposities, resten van menselijke activiteiten in 

en aan het water 

Waar de watergang een gebied met een hoge ver-

wachting doorkruist 

'Landarcheologie' en deposities 

Ter plaatse van bekende routes en wegen (ook veer-

ponten) en havens 

Infrastructurele werken, deposities 

Tabel 6. Archeologische verwachting waterbodems. 

 

Voor de verwachting op de Noordzee is in navolging van Kroes e.a. (2013) aangesloten bij het 

meest recente onderzoek ten aanzien van de maritieme archeologische verwachting langs de 

Nederlandse kust (Schoon, 2011). Op basis van dit onderzoek kan aan het deel van de Noordzee 

dat binnen gemeentegrenzen van Katwijk en Noordwijk valt, een hoge archeologische verwach-

ting voor het aantreffen van bewoningsresten vanaf de Midden-Bronstijd worden toegekend. Ter 

hoogte van het uitwateringskanaal in de gemeente Katwijk wordt de locatie van de Brittenburg 
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(castellum Lugdunum) vermoed. De verwachting voor archeologische resten van het gebruik van 

dit gebied als 'water' is laag (Deeben, 2008). 

 

5.8 Archeo-landschappelijke eenheden 

Aan de verschillende archeo-landschappelijke eenheden is een archeologische verwachting 

toegekend: hoog, middelhoog, laag of onbekend. De verschillende verwachtingszones hebben 

verschillende implicaties: 

- in zones met een zeer hoge of hoge archeologische verwachting wordt de hoogste dichtheid 

aan archeologische vindplaatsen (m.n. nederzettingsterreinen) verwacht; 

- in zones met een middelhoge archeologische verwachting worden archeologische vindplaatsen 

verwacht, maar in een lagere dichtheid dan in de zones met een hoge archeologische verwach-

ting; 

- in zones met een lage of zeer lage archeologische verwachting wordt de kans op het voorko-

men van archeologische vindplaatsen respectievelijk klein of zeer klein geacht. Wel dient op-

gemerkt te worden dat de aanwezigheid van archeologische resten niet kan worden uitgeslo-

ten; 

- over zones met een onbekende archeologische verwachting zijn te weinig gegevens voorhan-

den om tot een betrouwbare archeologische verwachting te komen. 

 

Naast de archeo-landschappelijke verwachtingszones zijn tevens de reeds gewaardeerde AMK-

terreinen aangegeven evenals de historische kernen. Voor dergelijke vindplaatsen geldt dat de 

archeologische waarde feitelijk is vastgesteld. Deze terreinen worden kort toegelicht in de betref-

fende bijlagen per gemeente. Naast de AMK-terreinen zijn diverse locaties van archeologische 

vondsten en cultuurhistorische elementen en zones binnen het onderzoeksgebied bekend. Hier-

aan kan een specifieke archeologische verwachting worden toegekend. 
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6 Toelichting op de beleidskaart 

6.1 Inleiding 

Het op de bestemmingsplankaart plaatsen van bekende en onbekende archeologische waarden 

was voor de Duin- en Bollenstreekgemeenten reeds een belangrijke stap om het belang van 

archeologie in de ruimtelijke ordening aan te geven. In de bestemmingsplannen zijn de bekende 

vindplaatsen en zones met een archeologische verwachtingswaarde opgenomen. Het besef dat 

deze kaarten een momentopname vormen is hierbij van groot belang: de kaarten vormen een 

zogenaamde state of the art wat betreft de uitgevoerde archeologische onderzoeken, locaties 

van bekende vindplaatsen en archeologische (verwachtings)modellen. In archeologische ver-

wachtingsgebieden is bijvoorbeeld niet bekend of er ook daadwerkelijk archeologische resten 

aanwezig zijn. Onderzoek in dergelijke gebieden is dan ook niet alleen gericht op het opsporen 

van vindplaatsen, maar ook op het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting 

van de betreffende landschappelijke eenheid.  

De ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeenten en daarmee het archeologisch onderzoek hebben 

sinds de eerste vervaardiging van de verwachtings- en beleidsadvieskaarten niet stilgestaan. 

Met het verwerken van nieuwe inzichten uit deze onderzoeken kan (en moet) het kaartbeeld 

steeds getoetst en aangescherpt worden. Ook de reeds afdoende onderzochte gebieden dienen 

in het nieuwe kaartbeeld opgenomen te worden. Dit proces was een van de belangrijkste doel-

stellingen van de huidige actualisatie.  

De verwachtings(waarden) kaart bevat hoofdzakelijk archeologisch-inhoudelijke informatie en is 

daardoor minder geschikt als een (ambtelijk) instrument voor het bepalen van de noodzaak tot 

het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek. Om tot een dergelijk bruikbaar instrument te 

komen is voor alle gemeenten afzonderlijk een vertaalslag gemaakt naar een beleidskaart. De 

bekende vindplaatsen en de verschillende verwachtingsgebieden zijn op deze kaart voorzien van 

aanduidingen/voorschriften. Ook de gebieden waar reeds enige vorm van archeologisch onder-

zoek heeft plaatsgevonden zijn hierop weergegeven. 

Bij het vaststellen van het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen zones met vastgestelde en 

met te verwachten archeologische waarden. Onder de eerste categorie worden verstaan terrei-

nen van archeologische waarde (AMK-terreinen), historische kernen en vindplaatsen zonder 

status. Gebieden waarvoor op basis van bekende archeologische vindplaatsen, geomorfologie en 

landschap een archeologische verwachting is geformuleerd worden gekenmerkt als archeolo-

gische verwachtingsgebieden. Op de archeologische verwachtings(waarden)kaart is geen onder-

scheid gemaakt in periode specifieke verwachtingen en wordt de archeologische verwachting 

alleen met de termen hoog, middelhoog, laag en geen weergegeven. Verder worden zoveel mo-

gelijk zones met bodemverstoring weergegeven. De verschillende vindplaatsen worden indien 

mogelijk naar categorie onderscheiden en ook staan de historische kernen en AMK-terreinen met 

de daarvoor geldende status vermeld. 
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In de voorschriften wordt aangegeven welke beperkingen de bekende archeologische waarden 

en archeologische verwachtingsgebieden bieden. Hier wordt dus bijvoorbeeld aangegeven welke 

ondergrens voor onderzoek geldt.  

In § 6.2 wordt het beleidskader geschetst waarna in § 6.3 in algemene zin ingegaan op onder-

grenzen aan (de verplichting tot) archeologisch onderzoek, oftewel de mogelijke vrijstellingen. In 

§ 6.4 t/m § 6.7 worden de beleidsadviezen (verplichtingen en vrijstellingen) archeologisch-

inhoudelijk onderbouwd voor alle onderscheiden archeologische vindplaatsen en verwachtings-

zones. 

 

6.2 Beleidskader 

Sinds een aantal jaar zijn archeologie en ruimtelijke ordening onlosmakelijk met elkaar verbon-

den als gevolg van een aantal wijzigingen van de Monumentenwet 1988. Met de eis dat het ar-

cheologisch erfgoed moet worden opgenomen in het bestemmingsplan heeft de Nederlandse 

overheid invulling gegeven aan het Verdrag van Valletta.
15

 De belangrijkste artikelen die Neder-

land heeft overgenomen uit het Verdrag zijn: 

- het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) te bewaren, onder ander met 

behulp van beheersmaatregelen (artikel 4), en; 

- de verstoorder is verantwoordelijk voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodzakelijk ar-

cheologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan (het ‘verstoorder-betaalt-principe’; ar-

tikel 6). 

 

Monumentenwet 1988 

Implementatie van het Verdrag van Valletta, ook wel aangeduid als ‘Malta’ vindt plaats middels 

de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), per 1 september 2007 in werking getre-

den. De wet betreft een herziening van de Monumentenwet 1988 en een aanvulling op of wijzi-

ging van bepaalde artikelen in de Woningwet, de Wet Milieubeheer en de Ontgrondingswet. Mid-

dels de Wamz heeft Nederland invulling gegeven aan het uitgangspunt om zoveel mogelijk ar-

cheologisch erfgoed in de bodem te laten zitten (in situ) en aan het verstoorder betaalt-principe. 

Daarnaast zijn in de gewijzigde Monumentenwet een groot aantal andere artikelen opgenomen 

die betrekking hebben op archeologie. Belangrijkste daarvan is dat de wetgever het bestem-

mingsplan heeft aangewezen als het instrument om het archeologisch erfgoed te beschermen 

(artikel 38, 39 en 40). 

 

Rol van provincie Zuid-Holland 

De provincies spelen ook een rol in de archeologische monumentenzorg. De belangrijkste taken 

en bevoegdheden van provincies zijn: 

                                                                 

 

 

 
15

 De tekst van de wet en van het Verdrag van Valletta zijn na te lezen op www.raap.nl/pages/beleid/html. 
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- stimulering en advisering bij ruimtelijke plannen; 

- bevoegd gezag bij o.a. ontgrondingen en inpassingsplannen; 

- eigenaar van bodemvondsten en depothouder (bij ontbreken van gemeentelijk depot). 

 

Het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland is weergegeven in de structuurvisie ‘Visie op 

Zuid-Holland’, die vastgesteld is op 02-07-2010 en geactualiseerd op 30-01-2013. De visie is te 

raadplegen op de website van de provincie (ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl). In de structuur-

visie geeft de provincie Zuid-Holland haar ruimtelijke belangen aan. De structuurvisie is vooral 

een zelfbindend en richtinggevend document voor de provincie. Juridische verankering vindt 

plaats middels de Verordening Ruimte (ook via ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl), die regels 

stelt aan gemeentelijke bestemmingsplannen.  

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn provincies verplicht 

hun provinciaal belang van tevoren aan te geven. De provincie Zuid-Holland heeft 14 provinciale 

belangen onderscheiden, waarvan ‘behouden van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)’ er 

één is.
16

 De CHS moet bijdragen aan de kwaliteit en diversiteit van het landschap in de provincie 

en is daarmee een belangrijke onderlegger voor ruimtelijke planvorming. Archeologisch erfgoed 

is onderdeel van de CHS. Door middel van de CHS wil de provincie het behouden of inpassen 

van cultuurhistorie bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen stimuleren.  

In paragraaf 5.7.4 van de provinciale structuurvisie is opgenomen dat er niet altijd archeologisch 

onderzoek hoeft te worden uitgevoerd: Indien er sprake is van gebieden met een archeologische 

verwachting en er geen werkzaamheden gaan plaatsvinden dieper dan 30 cm onder het maai-

veld, of het plan een omvang kleiner dan 100 m² heeft, dan hoeft er geen archeologisch onder-

zoek plaats te vinden. Op terreinen met bekende archeologische waarden dient in geval van 

bodemingrepen altijd archeologisch onderzoek plaats te vinden. In overeenstemming met de 

Monumentenwet kan hier gemotiveerd van worden afgeweken 

Een ander instrument dat de provincie heeft ontwikkeld is de Provinciale Onderzoeksagenda 

Archeologie (POA). Hierin zijn de vijf belangrijkste archeologische onderzoeksthema’s en bijbe-

horende onderzoeksvragen opgenomen (z.a., 2010).  

 

Archeologie en bestemmingsplannen 

Bestemmingsplannen zijn in de Monumentenwet 1988 aangewezen als instrument om de be-

scherming van archeologische waarden te waarborgen op gemeentelijk niveau. Gemeenten ge-

ven hier invulling aan door bij het vaststellen van bestemmingsplannen en beheersverordeningen 

rekening te houden met (eventuele) archeologische waarden. Onder deze waarden vallen arche-

ologisch waardevolle gebieden en gebieden met een verhoogde archeologische verwachting. 

Deze waarden krijgen een archeologische (mede)bestemming, die wordt vermeldt in de toelich-

ting van een bestemmingsplan, begrensd in de verbeelding (plankaart) en voorzien van regels 

gekoppeld aan een vergunningenstelsel.  

                                                                 

 

 

 
16

 http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=chs. 
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De archeologische verwachtingskaarten geven de inhoudelijke input voor deze bestemmings-

plannen. Niet overal in de gemeente hoeft namelijk archeologisch onderzoek te worden uitge-

voerd. Om de verwachtingskaarten te gebruiken bij bestemmingsplannen, moeten aan de ver-

schillende archeologische verwachtingen en waarden ondergrenzen worden gekoppeld, om aan 

te geven in welk geval archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.  

 

6.3 Vrijstellingen van onderzoek 

Ondergrenzen 

De in Nederland gehanteerde kengetallen voor de omvang van de steekproef en het waarne-

mingsgrid zijn gebaseerd op aannamen over de omvang, vondst- en sporendichtheid van de 

meeste te verwachten vindplaatstypen en prospectiegroepen (Tol e.a., 2004). In de omvang van 

bijvoorbeeld nederzettingen bestaat een enorme variatie. Een extractiekamp uit de Steentijd is 

vele malen kleiner dan een nederzetting uit de Romeinse tijd. De kleinste meest geïsoleerde 

nederzettingen in houtbouw (huisplaatsen) hebben een omvang van gemiddeld 500 tot 2000 m
2
. 

Kleine vuursteenvindplaatsen zoals extractienederzettingen zijn veelal kleiner dan 200 m
2
 of, in 

het geval van basisnederzettingen of huisplaatsen, 200-1000 m
2
.
17

 Indien een onderzoekseis van 

toepassing is, is het de vraag welk type archeologisch onderzoek conform het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) uitgevoerd moet worden.
18

 

Recent onderzoek naar het vaststellen van ondergrenzen met betrekking tot archeologiebeleid 

heeft andermaal bevestigd dat over het algemeen gesproken kan worden van een recente bouw-

voordikte van 30 cm (Willemse & Kocken, 2012).  

In de bestemmingsplannen van de gemeenten is reeds opgenomen dat niet altijd en overal ar-

cheologisch onderzoek noodzakelijk is. Het doel van een goed onderbouwde beleidsadvieskaart 

is nu juist om het nut en de noodzaak van archeologisch onderzoek te kunnen bepalen. In zijn 

algemeenheid wordt de noodzaak tot het laten uitvoeren van onderzoek bepaald door de diepte, 

omvang en aard van de ingreep en of de ingreep plaatsvindt op een bekende vindplaats of bij-

voorbeeld in een zone met een specifieke verwachting. Hieronder worden deze factoren kort 

toegelicht. 

 

Diepte van de ingreep 

Alle bodemingrepen die niet dieper gaan dan de ‘reguliere’ bouwvoor - ook in de limes-zone - 

zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Hoewel in de bouwvoor archeologische resten kun-

                                                                 

 

 

 
17

 Zie ook Willemse & Kocken (2012) voor een uitgebreide analyse van het vaststellen van ondergrenzen. 
18

 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ook onderzoek gedaan naar de kwalitatieve aspecten van vrijstellings-

beleid. Het kwalitatieve effect van een vrijstellingsgrens op het erfgoed (in de vorm van verlies aan archeologische in-

formatie) blijkt namelijk mede afhankelijk van de aanwezige typen vindplaatsen, maar ook van de zeldzaamheid en 

omvang van een vindplaats en de mate waarin hierover kennis bestaat. Onder andere is bepaald vanaf welke versto-

ringsomvang (in m2) het verlies aan informatie(waarde) dusdanig groot wordt dat cruciale onderzoeksvragen niet 

meer beantwoord kunnen worden. Zie hiervoor De Groot e.a. (2011, 117 e.v.). 
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nen voorkomen bevinden deze zich niet meer in hun oorspronkelijke context. De waarde van 

deze resten is hiermee relatief gering. De gemiddelde diepte van een bouwvoor bedraagt 30 cm -

Mv
19

 hetgeen dus betekent dat voor ingrepen tot deze diepte in principe geen onderzoek nood-

zakelijk is.  

Ingrepen dieper dan 30 cm -Mv hoeven echter niet in alle gevallen tot verstoring van archeolo-

gische waarden te leiden, bijvoorbeeld omdat deze archeologische waarden veel dieper liggen of 

omdat de ondergrond reeds tot grotere diepte is verstoord, bijvoorbeeld op percelen die in ge-

bruik zijn voor de bollenteelt. De nu opgestelde beleidsadviezen houden hier zoveel mogelijk 

rekening mee. Ten aanzien van de bollenpercelen geldt een specifiek beleid. Er is voor gekozen 

om niet op perceelsniveau een ruimere ondergrens te hanteren voor percelen die nu niet als 

verstoord op de kaarten staan maar waar wel degelijk diepere bodembewerking heeft plaatsge-

vonden. Deze keuze wordt toegelicht in § 6.4. Ook wordt verwezen naar de toelichting op de 

door de gemeente Katwijk ontwikkelde noodzakelijkheidstoets in het kader van vergunningaan-

vragen. Kortgezegd komt het erop neer dat met de noodzakelijkheidstoets op een ander moment 

in het vergunningstraject wordt ondervangen dat percelen waar langdurig sprake is van diepe 

bodembewerking vrijgesteld kunnen worden van (verder) archeologisch onderzoek. 

 

Aard van de ingreep 

Archeologische resten zijn vanwege hun onlosmakelijke verbondenheid met de bodem zeer 

kwetsbaar voor allerlei bodemingrepen. In principe zijn bijna alle bodemingrepen een bedreiging 

voor eventueel aanwezige archeologische vindplaatsen: nieuwbouw, leidingsleuven, omspuiten 

van bollengronden etc. Bodemverstoringen kunnen leiden tot aantasting en zelfs vernietiging van 

archeologische resten. Hoe kwetsbaar archeologische resten zijn, is afhankelijk van enerzijds de 

aard, omvang en diepte van de bodemingreep en anderzijds van de aard, omvang en dieptelig-

ging van de archeologische resten en de geologische en waterhuishoudkundige situatie ter 

plaatse (Kars & Smit, 2003). Vormen van bedreigende bodemingrepen zijn: 

 

- bouw- en sloopactiviteiten (incl. inslaan van heipalen); 

- werkzaamheden in het kader van natuurontwikkeling; 

- de aanleg en het kappen van bos; 

- diepe agrarische grondbewerking; 

- ploegen; 

- egaliseren; 

                                                                 

 

 

 
19

 Deze gehanteerde maat van 30 cm voor de bouwvoordikte is afgeleid uit de resultaten van archeologisch, bodemkun-

dig en geologisch onderzoek. Recent onderzoek in de provincie Gelderland heeft uitgewezen dat deze maat voor re-

guliere bodembewerking in het agrarisch gebied te verantwoorden is (Willemse & Kocken, 2012). Ondanks de ver-

schillen in landschapstypen en agrarische activiteiten is deze studie wel relevant voor het onderzoeksgebied. Op de 

percelen die in gebruik zijn voor bollenteelt is veelal echter geen sprake van ‘reguliere bodembewerking’. Hiervoor 

geldt dat de bodem dieper dan 30 cm -Mv verstoord zal zijn, afhankelijk van het type grondbewerking dat is toege-

past.   
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- ontgrondingen; 

- het graven en dempen van sloten; 

- de aanleg van drainage; 

- grondwaterpeilverlaging; 

- het aanbrengen van ophogingslagen of oppervlakteverharding; 

- het rijden met zwaar materieel. 

 

De verstoring van archeologische waarden komt in veel gevallen neer op het verdwijnen van 

grondsporen, verplaatsing van archeologisch materiaal en verstoring van de ruimtelijke context 

(Van Oosterhout, 2009). In enkele gevallen hebben de werkzaamheden (ook) na de uitvoering 

een schadelijke uitwerking. Dit is in het onderzoeksgebied bijvoorbeeld het geval wanneer ten 

behoeve van natuurontwikkeling de Jonge Duinen vrij spel krijgen om te verstuiven tot aan de 

grondwaterspiegel. 

 

Omvang van de ingreep 

Bij welke omvang van de ingreep is archeologisch onderzoek verplicht? Op het niveau van de 

gemeenten wordt conform het archeologiebeleid gewerkt met de hierin geformuleerde onder-

grenzen. De vraag is of deze grenzen, dus ook de oppervlaktegrens, werkbaar en nog steeds 

verdedigbaar zijn. Met een analyse van resultaten van archeologisch onderzoek dat sindsdien is 

uitgevoerd is getracht hier een antwoord op te geven. Er was een aantal belangrijke beperkingen 

aan deze dergelijke analyse. Het aantal onderzoeken dat gebruikt kon worden was klein. Veel 

onderzoeken konden vanwege het niet consequent vermelden van variabelen zoals omvang van 

aangetroffen verstoring, diepte van de bouwvoor, te verwachten vondstdichtheid en verwach-

tingswaarde van het plangebied niet meegenomen worden in een analyse. In de navolgende 

paragrafen worden voor de verschillende waarden en verwachtingsgebieden de nieuwe vrijstel-

lingsgrenzen (tabel 7) uiteengezet.  
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categorie ondergrens 

(m
2
) 

diepte 

(cm -Mv of t.o.v. 

NAP) 

categorie 

     

AMK-terrein (beschermd en 

overig), historische kern 

0 30 cm -Mv cat. 1 

Limeszone: zones met hoge 

verwachting  

100  30 cm -Mv cat. 2 

Limeszone: met Jonge Duinen 100 vanaf 5 m +NAP 

en dieper 

cat. 3 

Jonge Duinen 250 vanaf 5 m +NAP 

en dieper 

cat. 4 

hoge verwachting (inclusief At-

lantikwall in Jonge Duinen) 

250 30 cm -Mv cat. 5 

middelhoge verwachting 500  30 cm -Mv cat. 6 

middelhoge verwachting, afge-

graven strandwal 

500 100 cm -Mv cat. 7 

lage verwachting 1.000  30 cm -Mv cat. 8 

waterbodems rivier/doorlopend 

binnenwater 

vervallen vervallen vervallen 

waterbodem Noordzee n.v.t. n.v.t. cat. 10 

zeer laag / geen (incl. bodemver-

storingen) 

vrijgesteld n.v.t. cat. 12 

    

reeds onderzochte gebieden: 

categorie a: maatwerk 

n.v.t. n.v.t. cat. 11 

reeds onderzochte gebieden: 

categorie b: vrijgegeven 

n.v.t. n.v.t. cat. 12 

Tabel 7. Overzicht van ondergrenzen op de geactualiseerde beleidskaart. 

 

6.4 Ondergrenzen bekende archeologische waarden 

Archeologische monumenten, vindplaatsen en belangrijke historische terreinen 

Deze categorie betreft terreinen en/of zones waar de aanwezigheid van archeologische resten is 

vastgesteld of waarvoor concrete aanwijzingen zijn. Het gaat om de AMK-terreinen (wel en niet 

wettelijk beschermd) en de historische dorpskernen alsmede het merendeel van de vindplaatsen. 

De archeologische vindplaatsen en cultuurhistorische elementen vallen binnen de verwachtings-

waarde van de landschappelijke eenheid waarbinnen ze liggen. Wanneer de vindplaatsen onder-

deel vormen van een AMK-terrein of historische kern vallen zij binnen de betreffende begrenzing 

daarvan. In deze categorie zijn in de Jonge Duinen tevens enkele zones van de Atlantikwall op-

genomen, waarvan de aanwezigheid van resten zijn vastgesteld of waarvan op voorhand kan 

worden uitgegaan dat deze aanwezig zijn.  
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Beschermde terreinen van zeer hoge archeologische waarde (wettelijk beschermde monu-

menten), overige AMK-terreinen en historische kernen 

Voor de wettelijk beschermde terreinen (beschermde terreinen van zeer hoge archeologische 

waarde) geldt een wettelijke bescherming ex artikel 6 (of 4) van de Monumentenwet. In de ge-

meente Katwijk komen drie terreinen voor die wettelijke beschermd zijn en twee in de gemeente 

Teylingen. In de overige gemeenten komen dergelijke terreinen niet voor. Ten aanzien van de 

wettelijk beschermde terreinen gelden de volgende aandachtspunten: 

 

- Archeologische monumenten zijn door de Minister van OC&W aangewezen terreinen of objec-

ten welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken van minstens vijftig jaar 

oud met een speciale waarde vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of 

hun cultuurhistorische betekenis (Monumentenwet, art. 1, b en c). Deze onroerende monumen-

ten zijn ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet vastgestelde registers (Monumen-

tenwet, art. 1, d). In tegenstelling tot de gebouwde monumenten loopt de vergunningverlening 

bij archeologische monumenten altijd via de Minister van OC&W. 

- Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen. Het is verboden 

zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning een beschermd (archeologisch) monu-

ment af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen. Het is verboden 

zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd monument te herstellen, te gebrui-

ken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht (Mo-

numentenwet art. 11). 

- Indien er activiteiten gepland zijn of worden op het terrein van een archeologisch rijksmonu-

ment, die tot verstoring van het monument (kunnen) leiden, is daarvoor een vergunning ex. art. 

11 van de Monumentenwet 1988 vereist. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt 

namens de minister van OC&W deze vergunningsaanvraag. Zo nodig wordt overleg gevoerd 

met de aanvrager over de mogelijkheden om de archeologische sporen op het monument zo 

volledig mogelijk te behouden. Tijdens deze procedure is er voor belanghebbenden de gele-

genheid om hun visie op de aanvraag te geven. Na afweging van alle argumenten en adviezen 

wordt door de Minister al dan niet (onder voorwaarden) een vergunning verstrekt. Een aan-

vraag om vergunning als bedoeld in art. 11 van de Monumentenwet moet schriftelijk worden 

ingediend bij de Minister van OC&W. In gevallen van een beschermd archeologisch monument 

beslist de minister (Monumentenwet art. 11, 12.1, 14.1 en 17). 

 

Een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering wordt als aanvraag ingediend bij burge-

meester en wethouders (conform artikel 12 en verder van de Monumentenwet 1988).  

 

Overige AMK-terreinen 

Het gaat hierbij in principe om gewaardeerde archeologische vindplaatsen waarvan de aanwe-

zigheid, aard, datering en omvang van de archeologische resten (tot op zekere hoogte) bekend 

zijn. Gemeenten dienen conform artikel 38a lid 1 uit de Wamz bij de vaststelling van een be-

stemmingsplan als bedoeld in artikel 10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) altijd rekening te 

houden met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Ingrepen die 
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kunnen leiden tot verstoring of vernietiging van de archeologische resten binnen deze terreinen 

dienen te worden voorkomen. Dit geldt voor ingrepen dieper dan 30 cm -Mv. Werkzaamheden die 

kunnen leiden tot verstoring van archeologische resten zijn gekoppeld aan een aanlegvergunnin-

genstelsel. 

 

Historische kernen 

Op basis van historisch kaartmateriaal en andere bronnen is het duidelijk dat in de kernen in de 

Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd sprake was van een clustering van bebouwing. Daarom zijn 

ze op de verwachtings(waarden)kaarten aangeduid als gebieden met een hoge archeologische 

verwachting. De omvang van deze gebieden is integraal overgenomen van de bestaande kaarten 

en is een weergave van de situatie zoals verbeeld op de kadastrale minuten uit begin 19e eeuw. 

In de historisch waardevolle kernen komen archeologische resten in principe direct onder het 

maaiveld voor. Omdat de bodem in oude stads- en dorpskernen door de intensieve bewoning in 

de regel sterk is geroerd, zijn gave archeologische resten in principe pas vanaf 30 cm beneden 

het maaiveld te verwachten (Van Es e.a., 1982).  

Ingrepen die kunnen leiden tot verstoring of vernietiging van de archeologische resten binnen 

deze terreinen dienen te worden voorkomen. De ruimtelijke planvorming voor de historische ker-

nen zal naar verwachting vooral kleinschalige woningbouwlocaties, inbreilocaties e.d. betreffen. 

Gezien het beperkte ruimtebeslag van dergelijke ingrepen en het fundamenteel verschillende 

archeologische karakter van historische kernen in vergelijking met het landelijk gebied, legitime-

ren deze kernen kleine ondergrenzen. Hierbij dient uitgegaan te worden van ingrepen dieper dan 

30 cm -Mv en groter dan 50 m². Kleinere bodemingrepen zijn niet vergunningplichtig. De gestel-

de ondergrens van 50 m² zorgt ervoor dat zinvol archeologisch onderzoek van voldoende om-

vang kan plaatsvinden. 

Verder wordt aanbevolen om het verlenen van een bouwvergunning te koppelen aan voorwaar-

den ten aanzien van het behoud van bouwhistorische en archeologische resten en aan de ver-

plichting tot het vooraf laten uitvoeren van bouwhistorisch archeologisch onderzoek.  

 

� categorie 1: Bodemingrepen op beschermde terreinen dienen vermeden te worden. 

Indien dit niet mogelijk is dient voorafgaand aan elke ingreep, ongeacht omvang en 

diepte, een vergunning te worden aangevraagd via de RCE. Doel van het onderzoek 

is het veiligstellen van archeologische waarden. 

� categorie 1: overige AMK-terreinen en historische kernen; in geval van bodemingre-

pen dieper dan 30 cm -Mv die de aanwezige archeologische resten kunnen bescha-

digen, dient, ongeacht de ruimtelijke omvang van de ingreep, archeologisch onder-

zoek uitgevoerd te worden. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer infor-

matie over de reeds bekende archeologische waarden, zodat hiermee bij verdere 

planvorming rekening gehouden kan worden. 
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6.5 Ondergrenzen archeologische verwachtingszones 

Op basis van archeologische kennis en geomorfologische gegevens zijn drie archeologische 

verwachtingszones onderscheiden. De verwachtingszones zijn relevant in het buitengebied en in 

delen van de bebouwde kom buiten de historische kern. In tegenstelling tot de voornoemde ter-

reinen van archeologische waarde is echter in deze zones de dichtheid aan, en de ligging, om-

vang en conservering van terreinen met archeologische resten slechts in grote lijnen bekend. Het 

is dus mogelijk dat in de verwachtingszones, zelfs binnen de gebieden met een hoge archeolo-

gische verwachting, grote gebieden voorkomen waarin archeologische resten grotendeels of 

zelfs geheel ontbreken.  

In de advisering ten aanzien van het archeologiebeleid van de Duin- en Bollenstreekgemeenten 

is met deze onzekerheden rekening gehouden. Hierbij zijn twee aspecten van belang. Ten eerste 

de kans dat er bij een bodemingreep van een bepaalde omvang in zones met een hoge, middel-

hoge of lage archeologische verwachting werkelijk sprake is van verstoring van waardevolle 

archeologische resten. Hierbij geldt het eenvoudige principe hoe kleiner de ingreep, hoe geringer 

de kans op verstoring. Ten tweede de mogelijkheden die de huidige archeologische onder-

zoeksmethoden bieden om de aanwezigheid van deze waardevolle resten, en daarmee de ver-

storing daarvan, werkelijk aan te tonen. In gebieden waar slechts op hoofdlijnen aangegeven kan 

worden welke archeologische resten aanwezig kunnen zijn, is het doorgaans niet mogelijk om 

een onderzoeksmethode te kiezen die naadloos aansluit bij het karakter van de aanwezige ar-

cheologische resten.  

 

Bollenteelt 

Verder spelen de in deze verwachtingsgebieden aanwezige bodemverstoringen een rol bij het 

bepalen van de ondergrenzen. Duidelijk is dat de bodembewerkingen in het kader van de bollen-

teelt plaatselijk hebben geleid tot (zeer) diepe verstoring van de ondergrond. De vraag is of voor 

deze verstoringen ‘standaardmaten’ kunnen worden gehanteerd met betrekking tot omvang in 

horizontale en verticale zin. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is enerzijds gebruik ge-

maakt van gegevens over bodemverstoringen uit de archeologische onderzoeksrapporten (sinds 

2007) en anderzijds van de resultaten van veldtoets, zoals besproken in hoofdstuk 5. Uit de ge-

gevens van de onderzoeksrapporten kan weliswaar worden opgemaakt dat plaatselijk de bodem 

in de bollenpercelen zeer diep verstoord kan zijn, waardoor de verwachting op archeologische 

resten laag of zelfs geheel verdwenen is. Over het algemeen kan hier een maat van 70 cm -Mv 

als minimale verstoringsdiepte worden aangehouden. Dit geldt overigens niet voor omgespoten 

percelen, waar de verstoring tot meters diep reikt. De onderzoeksgegevens laten echter ook zien 

dat er veel variatie zit in de diepte van de bodemverstoringen, zelfs per perceel. Het verschil 

tussen de beschreven minimale en maximale verstoringsdiepte is in veel gevallen meer dan 50 

cm. Deze variatie in verstoringsdiepte blijkt eveneens uit de resultaten van de veldtoets. 

Verder moet de hoogte van het maaiveld ten opzicht van NAP in acht worden genomen. Zoals in 

hoofdstuk 5 is besproken kunnen in het huidige duingebied archeologische resten ouder dan de 

Late Middeleeuwen vanaf 5 m +NAP en dieper worden verwacht. De oudste (bekende) strandwal 

in Nederland is de Noordhoorn-strandwal waarvan de top op 3 m -NAP ligt (Deunhouwer, 2002). 



 Toelichting op de archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom  

 

 

RAAP-rapport 2852 / eindversie, 9 april 2015  [1 0 4 ]  

 

 

 

Op deze strandwal bleek een neolithische nederzetting te liggen. In westelijke richting ligt deze 

basis van de strandwallen in principe steeds hoger gezien het feit dat de zeespiegel steeg en de 

kust zich in westelijke richting uitbouwde (Van de Plassche, 1982). Met andere woorden, het 

terminus post quem is gerelateerd aan de NAP-diepte. De strandwal van Hillegom is een van de 

oudste strandwallen, die van Noordwijkerhout is jonger. De NAP-hoogte van het zandvoorkomen 

maakt echter duidelijk dat op alle strandwallen in de Duin- en Bollenstreekgemeenten al bewo-

ning in het Neolithicum kan voorkomen en wel vanaf een hoogte van 3 m -NAP (Louwe Kooij-

mans, 1985), ongeveer een meter boven het Gemiddeld Hoogwaterniveau (GHW). De strandwal 

van Noordwijkerhout is tot ongeveer 0 NAP afgezand, waarna nog circa 1 m diep de grond is 

omgezet door het driesteekdelven. Er is dus nog een zone, tussen 1 en 3 m -NAP (jn dit geval 

vrijwel gelijk aan de maaivelddiepten) waar archeologische resten verwacht worden. De basis 

van de neolithische cultuurlaag die bij booronderzoek is aangetroffen op het landgoed Klein 

Leeuwenhorst (Pronk, 2003), ligt op maximaal 2,5 m -NAP, precies binnen deze zone. 

Uit recente onderzoeksresultaten blijkt dus dat in de verstoorde ondergrond van bollenpercelen 

nog wel degelijk waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig kunnen zijn (zie bijvoorbeeld 

Pronk, 2003). Juist dit gegeven maakt wellicht dat de (informatie)waarde van dergelijke vind-

plaatsen zelfs stijgt.  

Concluderend kan gesteld worden dat er op de bollenpercelen in het algemeen zeker sprake is 

van een diepere verstoring dan de reguliere bouwvoordikte van 30 cm -Mv. Er zijn echter geen 

afdoende aanwijzingen dat alle bollenpercelen dusdanig volledig zijn verstoord dat in het geheel 

geen archeologische resten meer in situ worden verwacht. Ook blijkt er sprake te zijn van een 

grote variatie in diepte van verstoring, zelfs per perceel. Derhalve is besloten om op de archeo-

logische verwachtingskaart en beleidskaart alleen die percelen als verstoord op te nemen waar-

van dit daadwerkelijk met veldonderzoek is vastgesteld (archeologisch en/of bodemkundig on-

derzoek). Voor de overige bollenpercelen is gekozen om op een later moment in de vergunning-

aanvraag alsnog een vrijstelling ten aanzien van archeologisch vervolgonderzoek mogelijk te 

maken. Dit wordt vormgegeven met een door de gemeente Katwijk ontwikkelde noodzakelijk-

heidstoets, waarbij de initiatiefnemer de mogelijkheid krijgt om de verstoringsgraad van het be-

treffen de perceel aan te tonen, waarna kan worden bepaald of en hoe de archeologische ver-

wachting kan worden bijgesteld. 

Alleen in de gevallen dat de gronden omgespoten zijn geldt dat de archeologische verwach-

tingswaarde op nul kan worden gesteld. Omspuiten heeft, voor zover bekend, alleen ten westen 

van de strandwal plaatsgevonden, in de strandvlakte. 

 

Limes-zone provincie Zuid-Holland 

In de door de provincie vastgestelde Limes-zone geldt ten aanzien van zones met een hoge tot 

zeer hoge archeologische verwachting dat bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv met een 

omvang groter dan 100 m² archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.  

 

� categorie 2: Bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv en groter dan 100 m² dient 

voorafgaand aan ruimtelijke planvorming archeologisch onderzoek plaats te vinden. 
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Deze limes-zone omvat ook een deel van het jonge duingebied. Voor deze zone geldt is de on-

dergrens aangepast op basis van het archeologisch verwachtingsmodel voor de Jonge Duinen: 

bij bodemingrepen vanaf 5 m +NAP en dieper met een omvang groter dan 100 m² moet archeo-

logisch onderzoek plaatsvinden. 

 

� categorie 3: Bij bodemingrepen vanaf 5 m +NAP en dieper en groter dan 100 m² dient 

voorafgaand aan ruimtelijke planvorming archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

 

Jonge Duinen 

Voor het gebied met jonge duinen geldt een hoge archeologische verwachting vanaf 5 m +NAP 

en dieper. Aangezien het duingebied zeer dynamisch is en een grillig reliëf kent is hiervoor een 

aparte beleidscategorie aangewezen.  

 

� categorie 4: Bij bodemingrepen vanaf 5 m +NAP en dieper en groter dan 250 m² dient 

voorafgaand aan ruimtelijke planvorming archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

 

Hoge archeologische verwachting 

In gebieden met een hoge archeologische verwachting wordt de hoogste dichtheid aan archeolo-

gische vindplaatsen verwacht. In deze gebieden dienen bij voorkeur geen werkzaamheden te 

worden uitgevoerd die tot fysieke aantasting van archeologische resten kunnen leiden. Het be-

leid is gericht op behoud van archeologische resten in de ondergrond. Binnen deze categorie 

vallen de archeo-landschappelijke eenheden met een hoge archeologische verwachting: de Oude 

Duinen en (overslibde) strandwallen, rivier-inversieruggen in het komgebied, oeverwallen van de 

Oude Rijn en de hoger gelegen delen (kwelders, getijdenkreken) in het Oude Rijnestuarium. Ook 

de zones met resten van de Atlantikwall in de Jonge Duinen vallen in deze categorie. 

In geval van planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening voor bodemingrepen moet 

vroegtijdig archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Dit geldt voor bodemingrepen dieper 

dan 30 cm -Mv met een omvang groter dan 250 m². Deze oppervlaktegrens is vastgesteld op 

basis van een combinatie van de analyse van recent onderzoek in deze verwachtingswaarde, de 

minimale omvang van te verwachten vindplaatsen die nog met prospectief onderzoek op te spo-

ren zijn en de ervaringen uit de archeologische praktijk. 

 

� categorie 5: Bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv en groter dan 250 m² dient 

voorafgaand aan ruimtelijke planvorming archeologisch onderzoek plaats te vinden. 

 

Middelhoge archeologische verwachting 

In gebieden met een middelhoge archeologische verwachting wordt een lagere dichtheid aan 

archeologische vindplaatsen verwacht dan in gebieden met een hoge archeologische verwach-

ting. Ook voor deze gebieden geldt dat bij voorkeur geen werkzaamheden dienen te worden uit-

gevoerd die tot fysieke aantasting leiden van archeologische resten. Het beleid is gericht op 
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behoud van archeologische resten in de ondergrond. Bij planontwikkelingen wordt echter de 

voorkeur gegeven aan het ontwikkelen (en daardoor verstoren) van gebieden met een middelma-

tige archeologische verwachting boven gebieden met een hoge archeologische verwachting. 

Binnen deze categorie vallen de (deels) afgegraven strandwallen (kalkrijke en kalkloze top), de 

ingesloten strandvlakten ten westen van de strandwal van Hillegom, de (overstoven) Romeinse 

en post-Romeinse beddingafzettingen van de Oude Rijn en de zone met duinzand op kwelderaf-

zettingen in de strandvlakte. Ook de met klei afgedekte strandvlakte in de gemeente Teylingen 

en het zuiden van de gemeente Lisse hebben op basis van resultaten uit recent onderzoek (Jan-

sen, 2011) een middelhoge verwachting. 

Ten aanzien van de nu verlande restgeul(en) van de Oude Rijn geldt een middelhoge verwach-

ting voor water-gerelateerde archeologische waarden. 

 

� categorie 6: Bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv en groter dan 500 m² dient 

voorafgaand aan ruimtelijke planvorming archeologisch onderzoek plaats te vinden.  

 

� categorie 7: Voor de afgegraven strandwal met een kalkrijke top geldt dit bij bodem-

ingrepen dieper dan 100 cm -Mv en groter dan 500 m². 

 

Lage en zeer lage archeologische verwachting 

In gebieden met een lage verwachte dichtheid aan archeologische resten wordt de kans op het 

voorkomen van archeologische vindplaatsen klein geacht. Veel structuren, objecten en sporen 

zijn in deze gebieden van dien aard dat ze zich moeilijk met een inventariserend archeologisch 

onderzoek laten opsporen. Vaak betreft het puntlocaties van zeer kleine omvang, zoals deposi-

ties, bruggen, voorden, locaties met jachtattributen, vaartuigen e.d. Dit geldt niet voor de meest 

omvangrijke categorie bekende vindplaatsen in de laagten: (voormalige) kastelen, havezaten en 

buitenplaatsen. Deze werden in de Middeleeuwen om defensieve redenen in laaggelegen, natte 

gebieden gebouwd. De grachten moesten immers permanent van water zijn voorzien. Naast 

kastelen, havezaten en buitenplaatsen komen ook (resten van) watermolens voor in en op de 

randen van laagten en droogmakerijen. 

Binnen deze categorie met een lage archeologische verwachting vallen de ingesloten strandvlak-

ten met veen en mogelijk duin- en strandwalresten. Ondanks de lage verwachting, verdient het 

de aanbeveling om in deze gebieden bij bodemingrepen met een omvang van meer dan 1.000 m² 

in geval van planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening vroegtijdig archeologisch 

onderzoek uit te voeren. Doel is om voor deze gebieden het verwachtingsmodel te kunnen blij-

ven toetsen en waar nodig bij voortschrijdend inzicht bij te stellen. 

Ten aanzien van de droogmakerijen geldt een zeer lage archeologische verwachting. Aanbevo-

len wordt om deze gebieden vrij te stellen van archeologisch onderzoek, zoals dat nu ook al het 

geval is. 
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� categorie 8: lage verwachting: bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -Mv en groter 

dan 1.000 m² dient voorafgaand aan ruimtelijke planvorming archeologisch onder-

zoek plaats te vinden.  

 

� categorie 12: Zeer lage verwachting: vrijgeven. 

 

Waterbodems 

Met betrekking tot de bodems van aanwezige waterlopen zijn geen ondergrenzen gesteld. Voor 

de gegraven en doorlopende watergangen en de Oude Rijn wordt de archeologische verwachting 

van de aangrenzende 'landarcheologische' verwachting gehanteerd.  

Bij (geplande) ingrepen in waterbodems die niet aangemerkt zijn als Rijkswater zijn de gemeen-

ten zelf bevoegd gezag20 en kunnen eisen stellen bij de vergunningverlening. Geadviseerd wordt 

om bij vergunning plichtige ingrepen in waterbodems een bureauonderzoek uit te laten voeren, 

conform de laatste versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Waterbodems 

(www.sikb.nl). Aan de onderzoeksverplichtingen zijn wat betreft het water geen vrijstellingen 

voor diepte en oppervlakte te koppelen zoals op het land, een scheepswrak kan bijvoorbeeld al 

een oppervlak hebben van enkele vierkante meters (Kroes e.a., 2013). 

 

� categorie 9: binnenwater; conform aangrenzende archeologische verwachting voor 

land.  

� categorie 10: Noordzee, hoge verwachting; bij ingrepen archeologisch vooronder-

zoekuitvoeren  

 

6.6 Bodemverstoringen 

Op de bodemkaart van Van der Meer (1952) komen drie bijzondere onderscheidingen voor: de 

omgespoten gronden, de diepgedolven gronden en uitgeveende en ingevaren grond. Deze een-

heden komen verspreid voor. Voor deze eenheden geldt dat de ondergrond aanzienlijk is ver-

stoord, waardoor de verwachting op in situ archeologische waarden zeer gering tot geen is. In 

principe geldt voor de diepgedolven, ingevaren en uitgeveende gronden een lage of onbekende 

archeologische verwachting. Echter uit recente onderzoeksresultaten blijkt dat over het alge-

meen bij de diepgedolven gronden de bodemverstoringen ten opzichte van de situatie in 1952 

zijn toegenomen. Er worden aan deze gebieden dan ook geen bestemmingsplanvoorschriften 

gekoppeld. 

                                                                 

 

 

 
20

 Archeologisch onderzoek onder water is in Nederland pas sinds enkele jaren gereguleerd, waardoor veel zaken nog 

onduidelijk zijn. Er is op dit moment slechts een handvol partijen dat over deze materie voldoende kennis heeft: ten 

eerste de RCE, een paar bedrijven en enkele zelfstandigen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de RCE door 

de eisenstellende partij bij een project wordt betrokken. 
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De bollenpercelen die niet vallen binnen deze op de bodemkaart aangegeven gebieden dienen 

via de noodzakelijkheidstoets de mate van bodemverstoring aan te geven.  

 

� Categorie 12: Geen verwachting; vrijgeven. 

 

6.7 Reeds onderzochte terreinen 

Aan de kaartbijlagen 9 tot en met 14 zijn tevens de grenzen van de in ARCHIS aangemelde on-

derzoeken toegevoegd. Het selectieadvies kon niet altijd achterhaald worden aangezien het niet 

verplicht is om de exacte onderzoeksresultaten in ARCHIS te vermelden. Om te bepalen of een 

terrein afdoende archeologisch is onderzocht, dienen de onderzoeksrapportages geraadpleegd 

te worden. In de beleidsadvieskaarten zijn de locaties van archeologische onderzoeken waarvan 

duidelijk is dat het definitief onderzoek is afgerond, als vrij te geven gebieden weergegeven. 

De onderzochte gebieden zijn onderverdeeld in twee categorieën: 

 

� Categorie 11: maatwerk noodzakelijk; archiefonderzoek/vooroverleg en noodzake-

lijkheidstoets. Raadpleeg vigerend bestemmingsplan voor gespecificeerde verwach-

ting en regels.  

 

� Categorie 12: volledig onderzocht; vrijgeven. 
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Gebruikte afkortingen 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 

AMK Archeologische MonumentenKaart 

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 

CHS Cultuurhistorische HoofdStructuur 

CMA Centraal Monumenten Archief 

CvAK Commissie voor de Archeologische Kwaliteit 

DINO Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 

GHG Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 

GLG Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

IVO(-P) Inventariserend VeldOnderzoek (Proefsleuven) 

KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

-Mv beneden maaiveld 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

NITG Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen 

NOA Nationale Onderzoeks Agenda 

ODS Oude Duin- en Strandzanden 

POA Provinciale Onderzoeks Agenda 

PvA Plan van Aanpak 

PvE Programma van Eisen 

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

Wamz Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
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Verklarende woordenlijst 

afzetting 

Neerslag of bezinking van materiaal. 

archeologie 

Wetenschap die zich ten doel stelt om door middel van studie van de materiële nalatenschap 

inzicht te verwerven in alle facetten van menselijke samenlevingen in het verleden. 

archeologisch bodemarchief 

Het geheel van overblijfselen dat informatie kan verschaffen over menselijk handelen in het 

verleden (de materiële nalatenschap), bewaard in en in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld een 

grafheuvel) op de bodem. 

archeologische monumenten 

Aard, omvang en kwaliteit van deze vindplaatsen rechtvaardigen blijvend behoud uit weten-

schappelijke en/of cultuurhistorische overwegingen. Al naar gelang de betekenis die aan deze 

aspecten wordt toegekend, verdienen deze vindplaatsen te worden geplaatst op het bescher-

mings-programma van Rijk, provincie of gemeente. Uit dien hoofde dient daarom te worden 

gestreefd naar een ongestoord behoud van de daarin aanwezige archeologische sporen. 

Werkzaamheden gericht op het behoud zijn uiteraard toegestaan. 

archeologische verwachtingskaart 

Een kaart waarop in vlakken staat aangegeven waar archeologische vindplaatsen kunnen 

worden verwacht. De kaart is het resultaat van een systematische analyse van relevante ge-

gevens. De analyse is in voorkomende gevallen statistisch onderbouwd en wordt uitgevoerd 

met een GIS. 

bodemarchief 

Het geheel van overblijfselen dat informatie kan verschaffen over menselijk handelen in het 

verleden (de materiële nalatenschap), bewaard in en in bepaalde gevallen op de bodem (bijv. 

grafheuvel). 

BP 

Before Present, gebruikt voor ouderdomsbepalingen op grond van het meten van de hoeveel-

heid radio-actieve koolstof in organisch materiaal (de C14- of 14C-methode) worden gewoon-

lijk opgegeven in jaren voor heden (=1950); jaarringen-onderzoek heeft vastgesteld dat deze 

dateringen af kunnen wijken van de werkelijke ouderdom. 

Calais (-afzettingen) 

Mariene afzettingen uit het Boreaal, Atlanticum en Subboreaal (‘oude zeeklei’). Tegenwoordig 

Laagpakket van Wormer, Formatie van Naaldwijk. 

cultuurlaag 

Een pakket met afvalresten dat is ontstaan door (meestal) langdurige bewoning van een 

bepaalde lokatie. 

dekzand 
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Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden voornamelijk door windwer-

king ontstaan zijn; de dekzanden van het Weichselien vormen in grote delen van Nederland 

een ‘dek’ (Saalien: Formatie van Eindhoven; Weichselien: Formatie van Twente). 

diachroon 

Door de tijd heen, maar op dezelfde plaats (vergelijk: synchroon, gelijktijdig, maar op ver-

schillende plaatsen). 

differentiële klink 

Het in ongelijke mate inklinken van zand, klei en veen. 

droogmakerij 

Gebied ontstaan door droogleggen van (een deel) van een plas, meer of zee. 

Duinkerke (afzettingen) 

Mariene afzettingen uit het Subboreaal en Subatlanticum (‘jonge zee-klei’). Tegenwoordig 

Laagpakket van Walcheren. 

eergetouw 

Oudste getrokken werktuig voor bewerking van de grond. 

eolisch 

Door de wind gevormd, afgezet. 

erosie 

Verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los materiaal afvoeren. 

Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water. 

estuarium 

Trechtervormige riviermonding met eb- en vloedwerking. 

ex situ 

Niet in of op zijn/haar oorspronkelijke positie. 

fluviatiel 

Door rivieren gevormd, afgezet. 

formatie 

Een sedimentpakket dat qua herkomst en lithologische samenstelling een eenheid vormt. 

geest 

Zandgrond, waarop akkerbouw en bollenteelt mogelijk is; betreft vaak strandwalgronden. 

genese 

Wording, ontstaan. 

geologie 

Aardkunde, leer van de bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis van de aardkorst en van de 

processen die zich erin afspelen. 

geomorfologie 

Verklarende beschrijving van de vormen van de aardoppervlakte in verband met de wijze van 

hun ontstaan. 

geul 

Brede en diep uitgeslepen aan- en afvoerwegen van de eb- en vloedstroom in een waddenge-

bied. 

gors 
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Een begroeide buitendijkse strook land in een estuariumgebied welke boven het niveau van 

gemiddeld hoogwater ligt. De begroeiing kan bestaan uit riet, biezen of grassen (in het Wad-

dengebied: kwelder; in zuidwest Nederland: schor of gors). 

grondsporen  

Sporen van menselijke werkzaamheden in het verleden (kuilen, greppels, paalgaten), herken-

baar als verkleuringen en verstoringen van de bodemstructuur. 

Hollandveen 

In het Subboreaal gevormd veen in laag-Nederland (ca. 5000-3000 jaar voor Chr.). Tegen-

woordig Hollandveen laagpakket. 

Holoceen 

Jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: ca. 9700 jaar voor Chr. tot heden). 

horizont 

Een bodemlaag waarin zich bepaalde bodemkundige processen afspelen. 

in situ  

Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd, wegge-

gooid of verloren. 

inversie (van reliëf) 

Verschijnsel waarbij relatief hoog (laag) gelegen gebieden door geologische of fysische pro-

cessen laag (hoog) komen te liggen. 

inversielandschap 

Een landschap dat ten gevolge van bijv. klink een omkering (inversie) van de oorspronkelijke 

topografie te zien geeft: de omgeving van een voormalige rivier of kreek vormt een rug, het 

aanvankelijk begrenzende land ligt lager. 

Jonge Duinen 

Langs de kust gelegen duingordel welke is gevormd tussen de 12
e
 en de 16

e
 eeuw. 

kom 

Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en klei kan bezinken. 

komgronden 

Gronden achter de oeverwallen, waar na overstroming zware klei is afgezet. 

kreek 

Sterk meanderende uitloper van een geul of priel in de kwelder. 

kreekrug 

Zandige geulvulling die na klink van de slappe grond er omheen als een rug in het landschap 

zichtbaar is. 

kwelder 

Begroeid en slechts bij zeer hoge vloed overstroomd buitendijks gebied (vergelijk ‘schor’, 

‘gors’ en ‘griend’). 

kwelderrug 

Min of meer parallel aan een waddenkust gelegen rug welke is opgebouwd uit zavelig, van de 

kust geërodeerd materiaal, ontstaan tijdens één der Duinkerke-afzettingen. 

lithologie 
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Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de sedimentaire ge-

steenten. 

lithologisch 

Het sedimentaire gesteente (ook klei, zand, e.d.) betreffend (bijv. korrelgrootte). 

losse vondst  

Enkele vondst zonder begeleidend materiaal, zonder context. 

marien 

Op de zee betrekking hebbend, bij of in zee voorkomend, door of in zee gevormd. 

oeverwal 

Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de oevers treden 

van de stroom het grovere materiaal het eerst bezinkt. 

ontzanding 

Het afgraven van zand van de strandwallen of dekzandruggen. 

Oude Duinen 

Relatief lage duinen welke zijn ontstaan op de strandwallen voor de Hollandse kust van circa 

3500 voor Chr. tot de Romeinse tijd. Thans onder en ten oosten van de jonge duinen gelegen 

Oudland. 

paleogeografie 

Wetenschap die de verdeling van continenten, oceanen, gebergtesystemen, geosynclines, 

enz. in elke geologische periode van de geschiedenis der aarde behandelt. 

polder 

Een door waterscheidingen begrensd stuk land of gebied waarin de waterstand kunstmatig 

kan worden beheerst. 

Prehistorie 

Dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard zijn gebleven. 

regressie 

Periode waarin het water zich terugtrekt (door daling van de zeespiegel) na een periode van 

transgressie. 

sediment 

Afzetting gevormd door het bijeenbrengen van losse fragmentjes gesteente (zoals zand of 

klei) en eventueel delen van organismen. Soms in iets te ruime zin ook gebruikt voor seden-

taat. 

strandvlakte 

Oorspronkelijk zeestrand dat genetisch samenhangt met de erachter liggende strandwal. 

Door kustuitbouw ontstaat een strandvlakte die is ingeklemd tussen twee strandwallen. 

Strandvlakten zijn meestal afgedekt met veen. Zie strandwal. 

strandwal 

Door branding en zeestromingen ontstane zandrug parallel aan de kustlijn welke uiteindelijk 

boven gemiddeld hoogwater uitkomt. 

stratigrafie 

Opeenvolging van lagen. 

stratigrafisch 
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De ligging der lagen betreffend. 

stroomrug 

Niet meer functionerende, dichtgeslibde rivierloop met bijbehorende oeverwallen welke als 

geheel door differentiële klink als een rug zichtbaar is. 

substraat 

1. onderlaag (voedingsbodem); 2. grondlaag, datgene waarop iets berust. 

synchroon 

Gelijktijdig, maar op verschillende plaatsen (vergelijk: diachroon, door de tijd, maar op de-

zelfde plaats). 

transgressie 

Uitbreiding van de zee over het land, overstroming, veroorzaakt door stijging van de zeespie-

gel. 

veen 

Geheel of grotendeels uit enigszins ingekoolde, maar nauwelijks vergane plantenresten op-

gebouwde afzetting. 

vegetatieniveau 

Onder invloed van een vegetatie gevormd verkleurd (bodem-)niveau in een kleipakket; een 

bijzondere vorm is de zgn. laklaag. 

verlanding 

Vooral het door sedimentatie en veengroei opvullen van geulen e.d. waardoor tenslotte ‘land’ 

ontstaat. De verlanding van een gebied kan uiteraard ook sterk samenhangen met een 

grondwaterspiegeldaling (zeespiegeldaling). 

verwachtingskaart 

(archeologische verwachtingskaart) een kaart waarop in vlakken staat aangegeven waar ar-

cheologische vindplaatsen kunnen worden verwacht. De kaart is het resultaat van een syste-

matische analyse van relevante gegevens. De analyse is statistisch onderbouwd en wordt 

uitgevoerd met een GIS. 

verwachtingswaarde 

De kans op aanwezigheid van onbekende archeologische vindplaatsen, zoals die met behulp 

van lokatie-analyse is voorspeld. 

vindplaats 

Plaats waar archeologisch materiaal is verzameld of te verzamelen is (ook: site). 

wad 

Onbegroeid, bij vloed overstroomd en bij eb droogvallend gebied achter een niet geheel ge-

sloten kust. 

verwachtingskaart, archeologische 

kaart waarop gebieden staan aangegeven met een zekere archeologische verwachting; deze 

verwachting is gebaseerd op een wetenschappelijk model (gebaseerd op kennis over locatie-

keuze, fysische geografie, statistische relaties, etc.). 
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Overzicht van figuren, tabellen en losse (kaart)bijlagen 

Figuur 1. Ligging van de gemeenten in het onderzoeksgebied; inzet: ligging in Nederland. 

Figuur 2. Resultaten veldonderzoek locatie 1 Loosterweg Zuid. Twee boorraaien met een in-

terpolatie van de verstoringsdiepte (cm -Mv). 

Figuur 3. Resultaten veldonderzoek locatie 1 Loosterweg Zuid. Twee boorraaien met een in-

terpolatie van de verstoringsdiepte ten opzichte van NAP. 

Figuur 4. Resultaten veldonderzoek locatie 2 Zilkerduinweg. Een boorgrid (25x40 m) met een 

interpolatie van de verstoringsdiepte (cm -Mv). 

Figuur 5. Resultaten veldonderzoek locatie 2 Zilkerduinweg. Een boorgrid (25x40 m) met een 

interpolatie van de verstoringsdiepte ten opzichte van NAP. 

Figuur 6. Resultaten veldonderzoek locatie 3 Offem-Zuid. Het onderzoeksgebied geprojecteerd 

op drie interpolaties van de verstoringsdiepte (cm -Mv). 

Figuur 7. Resultaten veldonderzoek locatie 3 Offem-Zuid. Het onderzoeksgebied geprojecteerd 

op drie interpolaties van de verstoringsdiepte. 

Figuur 8. Resultaten veldonderzoek locatie 3 Offem-Zuid. Het onderzoeksgebied geprojecteerd 

op drie interpolaties van de top van de strandwalafzettingen. 

Figuur 9. Resultaten veldonderzoek locatie 3 Offem-Zuid. Geologische interpretatie en waar-

genomen archeologische indicatoren.  

Figuur 10. Veldwerk met Envita-steekguts. 

Figuur 11. Profiel in Oude Duinen met Envita-steekguts. 

Figuur 12. Projectie van het onderzoeksgebied op de paleogeografische reconstructie van de 

Rijnmonding in de Romeinse tijd (bron: Van Dinter, 2012). 

Figuur 13. Paleogeografische reconstructie van het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied 

(Pruissers & De Gans, 1988). 

 

Tabel 1.  Geologische en archeologische tijdschaal. Totaal aantal gegevens beschikbaar uit de 

landelijke database ARCHIS per gemeente (peildatum 15-10-2013). 

Tabel 2.  Totaal aantal gegevens beschikbaar uit de landelijke database ARCHIS per gemeen-

te (peildatum 15-10-2013). Overzicht onderzoekslocaties veldtoets. 

Tabel 3.  Overzicht onderzoekslocaties veldtoets. 

Tabel 4.  Boringen (karterende fase, handmatig) met archeologische indicatoren. 

Tabel 5.  Aantallen en percentages adviezen voor vervolgonderzoek per categorie verwach-

tingswaarde en oppervlakte van plangebied. 

Tabel 6.  Archeologische verwachting waterbodems. 

Tabel 7.  Overzicht van ondergrenzen op de geactualiseerde beleidskaart. 

 

Alle (kaart)bijlagen los aangeleverd 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 

Bijlage 2. Gemeente Katwijk: vindplaatscatalogus en monumentencatalogus. 
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Bijlage 3. Gemeente Noordwijk: vindplaatscatalogus en monumentencatalogus. 

Bijlage 4. Gemeente Noordwijkerhout: vindplaatscatalogus en monumentencatalogus. 

Bijlage 5. Gemeente Lisse: vindplaatscatalogus en monumentencatalogus. 

Bijlage 6. Gemeente Teylingen: vindplaatscatalogus en monumentencatalogus. 

Bijlage 7. Gemeente Hillegom: vindplaatscatalogus en monumentencatalogus.  

 

Kaartbijlage 1. Regionale kaart archeologische verwachtings(waarden)kaart  

  Duin- en Bollenstreek. 

Kaartbijlage 2. Archeologische verwachtings(waarden)kaart gemeente Katwijk. 

Kaartbijlage 3. Archeologische verwachtings(waarden)kaart gemeente Noordwijk. 

Kaartbijlage 4. Archeologische verwachtings(waarden)kaart gemeente Noordwijkerhout. 

Kaartbijlage 5. Archeologische verwachtings(waarden)kaart gemeente Lisse. 

Kaartbijlage 6. Archeologische verwachtings(waarden)kaart gemeente Teylingen. 

Kaartbijlage 7. Archeologische verwachtings(waarden)kaart gemeente Hillegom. 

Kaartbijlage 8. Regionale archeologische beleidskaart Duin- en Bollenstreek. 

Kaartbijlage 9. Archeologische beleidskaart gemeente Katwijk. 

Kaartbijlage 10. Archeologische beleidskaart gemeente Noordwijk. 

Kaartbijlage 11. Archeologische beleidskaart gemeente Noordwijkerhout. 

Kaartbijlage 12. Archeologische beleidskaart gemeente Lisse. 

Kaartbijlage 13. Archeologische beleidskaart gemeente Teylingen. 

Kaartbijlage 14. Archeologische beleidskaart gemeente Hillegom. 



Verwachtingswaarde 

Advies vervolgonderzoek 

Totaal Nee Ja 

Laag Oppervlakte 
plangebied in m2 

100-200 Aantal 
1   1 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0%   100.0% 

% van Totaal laag 
4.8%   4.8% 

500-1000 Aantal 
1   1 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0%   100.0% 

% van Totaal laag 
4.8%   4.8% 

1000-2500 Aantal 
4   4 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0%   100.0% 

% van Totaal laag 
19.0%   19.0% 

2500-5000 Aantal 
5   5 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0%   100.0% 

% van Totaal laag 
23.8%   23.8% 

>5000 Aantal 
10   10 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0%   100.0% 

% van Totaal laag 
47.6%   47.6% 

Totaal Aantal 
21   21 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0%   100.0% 

% van Totaal laag 
100.0%   100.0% 

Middelhoog Oppervlakte 
plangebied in m2 

100-200 Aantal 
1 1 2 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 50.0% 50.0% 100.0% 

% van Totaal laag 
2.7% 2.7% 5.4% 

200-500 Aantal 
2 0 2 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0% 0.0% 100.0% 

% van Totaal laag 
5.4% 0.0% 5.4% 

500-1000 Aantal 
5 0 5 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0% 0.0% 100.0% 

% van Totaal laag 
13.5% 0.0% 13.5% 

1000-2500 Aantal 
7 0 7 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 100.0% 0.0% 100.0% 

% van Totaal laag 
18.9% 0.0% 18.9% 

2500-5000 Aantal 
3 3 6 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 50.0% 50.0% 100.0% 

% van Totaal laag 8.1% 8.1% 16.2% 

>5000 Aantal 
9 6 15 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 60.0% 40.0% 100.0% 

% van Totaal laag 24.3% 16.2% 40.5% 

Totaal Aantal 
27 10 37 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 73.0% 27.0% 100.0% 

% van Totaal laag 
73.0% 27.0% 100.0% 

Hoog Oppervlakte 
plangebied in m2 

100-200 Aantal 
2 2 4 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 50.0% 50.0% 100.0% 

% van Totaal laag 3.3% 3.3% 6.6% 

200-500 Aantal 
3 1 4 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 75.0% 25.0% 100.0% 

% van Totaal laag 4.9% 1.6% 6.6% 

500-1000 Aantal 
6 4 10 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 60.0% 40.0% 100.0% 

% van Totaal laag 9.8% 6.6% 16.4% 

1000-2500 Aantal 
4 7 11 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 36.4% 63.6% 100.0% 

% van Totaal laag 6.6% 11.5% 18.0% 

2500-5000 Aantal 
5 3 8 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 62.5% 37.5% 100.0% 

% van Totaal laag 8.2% 4.9% 13.1% 

>5000 Aantal 
10 14 24 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 41.7% 58.3% 100.0% 

% van Totaal laag 16.4% 23.0% 39.3% 

Totaal Aantal 
30 31 61 

% binnen Oppervlakte 
plangebied 49.2% 50.8% 100.0% 

% van Totaal laag 49.2% 50.8% 100.0% 

Tabel 5. Aantallen en percentages adviezen voor vervolgonderzoek per categorie 

verwachtingswaarde en oppervlakte van plangebied. 
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Figuur 1. Ligging van het onderzoeksgebied (rode lijn) met gemeentegrenzen (witte lijn); inzet: ligging 
in Nederland.
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Figuur 2. Resultaten veldonderzoek locatie 1 Loosterweg Zuid. Twee boorraaien met een interpolatie 
van de verstoringsdiepte (cm -Mv).
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Figuur 3. Resultaten veldonderzoek locatie 1 Loosterweg Zuid. Twee boorraaien met een interpolatie 
van de verstoringsdiepte.
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Figuur X. Resultaten veldonderzoek locatie 2 Zilkerduinweg. Een boorgrid (25x40 m) met een interpolatie
van de verstoringsdiepte (cm -Mv).
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Figuur X. Resultaten veldonderzoek locatie 2 Zilkerduinweg. Een boorgrid (25x40 m) met een interpolatie
van de verstoringsdiepte.
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Figuur 6. Resultaten veldonderzoek locatie 3 Offem-Zuid. Het onderzoeksgebied geprojecteerd op drie interpolaties van de verstoringsdiepte (cm -Mv).
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Figuur 7. Resultaten veldonderzoek locatie 3 Offem-Zuid. Het onderzoeksgebied geprojecteerd op drie interpolaties van de verstoringsdiepte.
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Figuur 8. Resultaten veldonderzoek locatie 3 Offem-Zuid. Het onderzoeksgebied geprojecteerd op drie interpolaties van de top van de strandwalafzettingen.
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Figuur 9. Resultaten veldonderzoek locatie 3 Offem-Zuid. Geologische interpretatie en waargenomen archeologische indicatoren. 
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Figuur 10. Veldwerk met Envita-steekguts.



Figuur 11. Profiel in Oude Duinen met Envita-steekguts.
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Figuur 12. Projectie van het onderzoeksgebied op de paleogeografische reconstructie van de Rijnmonding in de Romeinse tijd 
(bron: Van Dinter, 2012).
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Figuur 13. Paleogeografische reconstructie van het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied (Pruissers & De Gans, 1988).


