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Samenvatting 

In opdracht van HeikoHulsker Architecten heeft Transect b.v. in september 2020 een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in een plangebied op het terrein van voetbalclub de Koninklijke 

HFC aan de Emauslaan in Haarlem (gemeente Haarlem). 

De aanleiding voor het onderzoek vormt de nieuwbouw van een clubhuis. Ten tijde van het onderzoek 

was het plangebied reeds met een clubhuis bebouwd (900 m2). De rest van het plangebied was in 

gebruik als sportveld en geheel begroeid met gras. Voor de realisatie van het nieuwe clubhuis wordt 

een deel van het bestaande clubhuis (de oostelijke helft) gesloopt en vervangen. 

In het nieuw te ontgraven gebied (=onderzoeksgebied; circa 780 m2) zijn twee proefsleuven gegraven 

met een oppervlak van 67,5 m2 (circa 8,65% van het plangebied). Uit het onderzoek blijkt dat in het 

plangebied sprake is van een 35 cm dik pakket antropogene lagen, bestaand uit een bouwvoor met 

eronder een akkerlaag in de vorm vaan plant- of moestuinbedden. De akkerlaag reikt tot in een 20 à 

35 cm dikke restant duinafzettingen. Getuige de restdikte van de duinafzettingen heeft in het verleden 

aftopping van het duin plaatsgevonden. Uit landschappelijke gegevens blijkt namelijk dat 

duinafzettingen van origine aanwezig waren in de vorm van een metersdik zandpakket met daarin 

overstoven vegetatieniveaus. 

Van vegetatieniveaus in het duinzand is in het plangebied geen sprake. In het eronder gelegen 

strandwalzand, vanaf 70-75 cm -Mv, is verder geen sprake van een podzolprofiel dat getuigt van 

bewoonbare omstandigheden. Eventuele bewoningsniveaus uit de periode Neolithicum tot en met de 

Vroege-Middeleeuwen zijn dus niet aanwezig. In de restant van de duinafzettingen is uitsluitend 

sprake van paalkuilen en kuilsporen met een datering in de Nieuwe tijd. De kuilsporen zijn daarbij op 

basis van vorm en humeuze opvulling geïnterpreteerd als plant- of boomgaten. De paalkuilen 

vertegenwoordigen een overblijfsel van houten structuurtjes (i.e. schuurtjes) of rechtlijnige 

structuurtjes zoals hekwerken. Ze getuigen, in combinatie met de andere sporen en de akkerlaag van 

een gebruik van het plangebied als akker. 

De sporen zijn aan de hand van vondstmateriaal en stratigrafische positie gedateerd in de periode van 

de 18e tot het begin van de 20e eeuw. Vermoedelijk zijn de sporen opgevuld geraakt toen net 

voorafgaand aan de inrichting van het terrein als sportveld het terrein is aangerijkt met humeuze 

grond. Deze grond is, aan de hand van de afwijkende kleur en humeuziteit en de vermenging van 

materiaaltypen met een verschillende datering, van elders opgebracht. Deze is vermoedelijk afkomstig 

van een nabijgelegen bos of beekdal. Bij de egalisatie van het terrein voor de aanleg van het sportveld 

zijn de sporen begraven geraakt onder de moderne bouwvoor. 

Op grond van de geringe zeldzaamheid, informatie- en ensemblewaarde is de vindplaats gewaardeerd 

als niet-behoudenswaardig. 

Advies 

Het selectieadvies omvat de volgende mogelijkheden: (1) het vrijgeven van het plangebied; (2) het 

behoud in situ van vindplaatsen (fysiek beschermen); of (3) het behoud ex situ van vindplaatsen 

(definitief opgraven). Het selectieadvies wordt voorgelegd aan de bevoegde overheid, die uiteindelijk 

een selectiebesluit moet nemen.  

Op grond van het proefsleuvenonderzoek is in het plangebied geen sprake van een 

behoudenswaardige vindplaats. Om deze reden wordt geadviseerd het plangebied verder 

archeologisch vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Dit vormt een advies. Op basis van het 
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advies is het aan de bevoegde overheid van de gemeente Haarlem een selectieadvies uit te brengen 

over de omgang met archeologie in het plangebied.  
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1. Aanleiding 

Provincie Noord-Holland 

Gemeente Haarlem 

Plaats Haarlem 

Toponiem Clubhuis HFC 

Kaartblad 25C 

Perceelnummer(s) HLM02-R nummer 1560 en nummer 1559 (deels) 

Centrumcoördinaat 102.956 / 486.491 

Oppervlakte plangebied Circa 2200 m2 

Oppervlakte onderzoeksgebied Circa 1600 m2 

Huidig grondgebruik Clubhuis en sportvelden 

 

 

In opdracht van HeikoHulsker Architecten heeft Transect b.v.1 in september 2020 een archeologisch 

inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO-P), karterende en waarderende fase uitgevoerd in een 

plangebied op het terrein van voetbalclub de Koninklijke HFC aan de Emauslaan in Haarlem (gemeente 

Haarlem). De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1 en bijlage 2. In totaal heeft het 

plangebied een oppervlakte van circa 2200 m2. Ten tijde van het onderzoek was het plangebied deels 

bebouwd met een clubhuis (circa 900 m2). Het oostelijk deel van het plangebied was in het geheel in 

gebruik als sportveld, begroeid met gras. 

De aanleiding van het archeologisch onderzoek wed gevormd door het voornemen een nieuw clubhuis 

te bouwen. Voor de realisatie van het nieuwe clubhuis wordt het oostelijk deel van het bestaande 

clubhuis gesloopt en vervangen. De westelijke helft van het bestaande clubhuis blijft staan. De 

oppervlakte van het nieuwe clubhuis betreft circa 1600 m2. Deze wordt gefundeerd op 

strokenfundering tot een diepte van ongeveer 1,5 m -Mv (1,0 m -NAP; Jonker, 2019, 5). 

Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart heeft het plangebied een archeologische 

onderzoekplicht bij bodemingrepen met een omvang vanaf 500 m2 en een diepte vanaf 30 cm -Mv 

(‘zone categorie 3’; zie bijlage 3). Deze onderzoekgrenzen zijn overgenomen in de gemeentelijke 

Beleidsnota Archeologie. Gezien de ingrepen in het plangebied deze plangrenzen overschrijden, is een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is op het terrein een gecombineerd archeologisch 

bureau- en booronderzoek gedaan (Melman, 2020). Bij het bureauonderzoek bleek een hoge 

archeologische verwachting voor de periode Neolithicum tot en met de Vroege-Middeleeuwen, 

vanwege de ligging op een strandwal. Op de strandwal kunnen meerdere archeologische niveaus 

aanwezig zijn, die zijn overstoven met duinzand. Bij het booronderzoek zijn de strandwalafzettingen 

aangetroffen vanaf 65-100 cm -Mv (0,15-0,5 m -NAP). Hierop bevindt zich duinzand vanaf 25-35 cm -

Mv (0,15-0,25 m +NAP). Aan de hand hiervan kunnen archeologische resten worden aangetroffen 

vanaf 25-35 cm -Mv. De verwachting hierop is onverminderd hoog. Onder het bestaande clubhuis is de 

verwachting naar laag bijgesteld, doordat zich hier een kruipruimte bevindt die is ingegraven tot 80 cm 

 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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-Mv. Verder geldt in het zuidelijk deel van het plangebied een lage verwachting, door de aanwezigheid 

van een kalkhoudend verstoringspakket (Melman, 2020). De verwachtingskaart die op grond van het 

vooronderzoek is opgesteld is opgenomen in bijlage 3. 

Aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek is geadviseerd een vervolgonderzoek uit te 

voeren in de vorm van proefsleuven (Melman, 2020, 24). De proefsleuven zijn aangelegd binnen de 

zone met een hoge archeologische verwachting (zie bijlage 4). Dit deel van het plangebied wordt in het 

rapport ook wel aangeduid als het ‘onderzoeksgebied’. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 780 

m2. 

In de huidige rapportage zijn de resultaten van het proefsleuvenonderzoek beschreven. Het 

proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4003 (Inventariserend Veldonderzoek, 

Proefsleuven) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1) en het voor het 

onderzoek opgestelde Programma van Eisen (PvE; Mol, 2020). 

  

Figuur 1. De ligging van het plangebied op een topografische kaart (bron 
kaart: www.opentopo.nl). 
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2. Resultaten vooronderzoek2 

Landschappelijke achtergronden 

Het plangebied bevindt zich landschappelijk gezien in het West-Nederlandse kustgebied (Berendsen, 

2005). Het maakt deel uit van een strandwal bij Haarlem, die ontstaan is vanaf het Neolithicum. In 

deze periode (vanaf circa 5000 jaar geleden) kon de Nederlandse kust zich geleidelijk uitbreiden door 

een afname in de stijging van de zeespiegel. Een toegenomen sedimentaanvoer vanuit de zee en 

rivieren zorgde er voor dat zandbanken aaneen groeiden en een strandwal vormden met aan de 

zeezijde een strand (Hijma, 2010, 38-46). In de periode vanaf de vorming van de strandwal, is deze 

geleidelijk aan begroeid geraakt en hebben zich door zandverstuivingen duinen gevormd (‘Oude 

Duinen’; Zagwijn en Van Staalduinen, 1975 in Berendsen, 2011, 256). De strandwal is vanaf het 

Neolithicum bewoonbaar geweest. 

Vanaf ongeveer 2500 jaar geleden nam de snelheid van de zeespiegelstijging nog verder af, maar werd 

vanuit zowel de zee als vanuit riviermondingen minder zand aangevoerd naar het kustgebied. De 

afgenomen aanvoer leidde er in combinatie met golfwerking en getijdewerking toe dat delen van 

rivierdelta’s in het achterland en tussen de verschillende strandwallen geërodeerd raakten. Het zand 

dat bij de erosie vrijkwam, is met zandverstuivingen in de vorm van duinen op de strandwal afgezet 

(‘Jonge Duinen’; Zagwijn en Van Staalduinen, 1975 in Berendsen, 2011, 258). De meeste van deze 

duinen zijn ontstaan in de loop van de middeleeuwen, waarbij het hoogtepunt van de 

zandverstuivingen lag in de Late-Middeleeuwen. Bij de verstuivingen is het oude kustlandschap van 

strandwallen en oude duinen begraven geraakt onder een dik pakket duinzand. Binnen het duinzand 

kunnen zich meerdere oude ‘loopniveaus’ bevinden, die in het verleden bewoonbaar zijn geweest. 

Deze kenmerken zich doorgaans door humeuze laagjes in het duinzand. 

Op zowel de geomorfologische kaart als de bodemkaart is het plangebied, vanwege de ligging in de 

bebouwde kom van Haarlem, niet gekarteerd (Alterra, 2015; 2017). Het maaiveld in het plangebied ligt 

gemiddeld op een hoogte van 0,4 m +NAP (bron: www.ahn.nl). Op grond van bodemeenheden die in 

de omgeving van het plangebied gekarteerd, wordt rekening gehouden met enkeerdgronden en met 

vorstvaaggronden (Alterra, 2015, kaartcodes EZg21 en Zb21). De grondwatertrap is aan de hand 

hiervan waarschijnlijk een GWT III. Dit wil zeggen dat het grondwater vanaf maaiveld tot een diepte 

van 80 cm -Mv kan worden aangetroffen. 

Verkennend booronderzoek 

Bij het verkennend booronderzoek zijn in het plangebied een zestal boringen gezet (Melman, 2020, 

20-22; zie bijlage 4). Uit de boringen blijkt dat het strandwalzand zich in het plangebied bevindt op een 

diepte van 65-100 cm -Mv (0,15-0,5 m -NAP). Het strandwalzand is kalkrijk, bevat schelpresten en is 

slecht gesorteerd. 

In het zuiden (boringen 1-3) bevindt zich op de strandwalafzettingen een rommelige, kalkrijke, sterk 

gevlekte laag. Deze laag is als verstoringslaag geïnterpreteerd. Aangezien de laag tot in de 

strandafzettingen reikt, is de archeologische verwachting van het plangebied hier laag. In de 

noordelijke boringen (boringen 4-6) is boven de strandafzettingen nog wel intact duinzand 

aangeboord. Dit kwam voor vanaf een diepte van 25-35 cm -Mv (0,15-0,25 m +NAP). Hierin was in 

boringen 5-6 sprake van een (oude), humeuze, donkere akkerlaag. 

Op grond van de resultaten van het booronderzoek kunnen zich in het noordelijk deel van het 

plangebied zowel archeologische resten bevinden in het duinzand als in de strandwalafzettingen. Deze 

kunnen, gezien de ouderdom van de strandwal, dateren vanaf het Neolithicum. De verwachting dat 

 
2 De informatie in dit hoofdstuk is (deels) afkomstig uit het Programma van Eisen (Mol, 2020) en de rapportage van het 

vooronderzoek (Melman, 2020). 
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sprake is van archeologische resten uit de Late-Middeleeuwen/Nieuwe tijd is laag, doordat op 

historische kaarten geen sprake is van bebouwing. Het plangebied heeft evenmin onderdeel 

uitgemaakt van een tuin of het erf van een boerderij, huis of buitenplaats. Vermoedelijk is het 

plangebied in deze periode altijd in gebruik geweest als weiland. 

Archeologische waarden 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status. Het 

plangebied ligt wel op een Archeologisch Monumententerrein met een hoge archeologische waarde 

(AMK-terrein 13921). Dit is een terrein met sporen van bewoning uit de periode Laat-Neolithicum tot 

en met de Romeinse tijd. De begrenzing van het terrein is echter gebaseerd op de begrenzing van de 

strandwal: alle strandwallen binnen de gemeente Haarlem behoren tot een terrein van archeologische 

waarde. Aan de hand hiervan is aan het plangebied ook op de gemeentelijke beleidskaart een hoge 

archeologische verwachting toegekend. Binnen het plangebied zelf heeft, afgezien van het bureau- en 

booronderzoek, niet eerder een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. 

In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 500 m) is slechts uit één vondstmelding een 

archeologische vondst bekend. Het betreft een schrabber uit de periode Neolithicum-Bronstijd, die op 

een afstand van 200 m ten westen van het plangebied is aangetroffen (vondstmelding 2961330100). 

Landschappelijk gezien is deze vondstmelding gedaan op de overgang van de strandwal naar een 

strandwalvlakte. 

Bij andere onderzoeken die in de omgeving van het plangebied hebben plaatsgevonden zijn geen 

archeologische vondsten of sporen aangetroffen (Overmars en Brijker, 2016; Burnier, 2008; Bijl, 2011). 

Deze onderzoeken bestonden echter alle uit bureau- en booronderzoeken. In de omgeving van het 

plangebied zijn geen andere gravende onderzoeken, zoals proefsleuvenonderzoeken of opgravingen, 

uitgevoerd. Op grotere afstand van het plangebied zijn vindplaatsen bekend die meer op de top van de 

strandwal liggen. Het gaat onder meer om akkers, greppels en paalsporen uit de Steentijd en de 

Bronstijd, waterputten uit de IJzertijd en Romeinse tijd en tuinen, putten en watervoorzieningssy-

stemen uit de Nieuwe tijd. 

Historische achtergronden 

Het plangebied bevindt zich ten zuiden van de stadskern van Haarlem, nabij het stadsbos het 

Haarlemmerhout. Het bos is reeds zichtbaar op de kaart van Van Deventer uit 1560. In deze periode is 

het plangebied zelf in gebruik als weiland of akkerland. De omgeving van het plangebied is vrijwel 

onbebouwd. Het landgebruik van het plangebied en het omliggende gebied is tot en met de 20e eeuw 

nagenoeg niet veranderd. Pas vanaf 1930 is het plangebied aangeduid als sportterrein. Ten zuiden en 

te noorden van het plangebied zijn op jongere kaarten wel gebouwen weergegeven. In 1997 wordt het 

bestaande clubhuis in het westen van het plangebied op topografische kaarten zichtbaar. 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Ten tijde van het onderzoek was het westelijk deel van het plangebied bebouwd met een clubhuis. 

Deze heeft een oppervlakte van circa 900 m2. Op basis van de bouwtekeningen van het clubhuis kan 

worden afgeleid dat er geen kelder maar wel een kruipruimte onder aanwezig is. De kruipruimte is op 

170 cm -Peil aangelegd. Aan de hand van de tekeningen is dit gelijk aan ongeveer 80 cm -Mv. 

Het overig deel van het plangebied is in gebruik als voetbalveld en is begroeid met gras. In dit deel van 

het plangebied zijn zowel in Bodemloket (www.bodemloket.nl) als bij de opdrachtgever geen 

bodemverstoringen bekend. 
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3. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog  Neolithicum – Vroege-Middeleeuwen 

Complextypen Nederzettingen, sporen van landgebruik 

Stratigrafische positie In oude (overstoven) loopniveaus in het duinzand 

Diepteligging Vanaf 25-35 cm -Mv 

 

Periode 

Op basis van het bureau- en booronderzoek geldt in het onderzoeksgebied (circa 780 m2) een hoge 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de periode van het Neolithicum tot en 

met de Vroege-Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op de ligging van het plangebied op 

een strandwal bij Haarlem. Het ontstaan van de strandwal voert terug tot het Neolithicum en vanaf 

deze periode is de strandwal ook bewoonbaar geweest. De strandwal is tot aan de middeleeuwen 

overdekt geraakt met duinafzettingen. Op grond van het verkennend booronderzoek zijn in het 

plangebied zowel in het duinzand als in de top van de strandwalafzettingen mogelijk intacte 

archeologische niveaus aanwezig. 

Stratigrafische positie 

Archeologische resten kunnen in het plangebied zowel worden aangetroffen in overstoven 

vegetatieniveaus binnen een pakket van duinzandafzettingen, als in de top van het strandwalzand. Het 

duinzand bevindt zich in het plangebied vanaf een diepte van 25-35 cm -Mv (0,15-0,25 m +NAP). Het 

strandwalzand is aangetroffen vanaf 65-100 cm -Mv (0,15-0,5 m -NAP). 

Complextypen 

In het plangebied wordt voor de periode Neolithicum rekening gehouden met zowel 

nederzettingsterreinen als met grafvelden en sporen van landgebruik. Deze typen resten kenmerken 

zich doorgaans door een archeologische cultuurlaag (een ‘vuile laag’ met houtskoolspikkels en 

vondstmateriaal) en grondsporen. Anderzijds kan uit het Neolithicum ook sprake zijn van jacht- of 

seizoensgebonden kampementen. Dit waren seizoensgebonden plekken waar jagers/verzamelaars 

gedurende een korte tijd verbleven. Dergelijke plekken kenmerken zich door een strooiing van 

bekapte stukken vuursteen en (eventueel) haardkuilen. 

Archeologische resten uit de periode Bronstijd - Vroege Middeleeuwen worden verwacht in de vorm 

van huisplaatsen, met de vondst van aardewerk, metaal en stenen objecten, bewerkt vuursteen, 

zoölogische botmateriaal (wel of niet bewerkt) en grondsporen zoals paalgaten (als onderdeel van 

huisplattegronden of spiekers), afvalkuilen en greppels. Daarbij kunnen ook sporen van landbouw 

aanwezig zijn in de vorm van ploegsporen.  
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4. Aard, doel en onderzoeksvragen 

Het doel van dit onderzoek is het toetsen en aanvullen van de archeologische verwachting door het 

opsporen en het waarderen van eventueel aanwezige archeologische resten. Het onderzoek moet, 

voor zover mogelijk, inzicht geven in de aard, datering, omvang, gaafheid, conservering en begrenzing 

van de mogelijk aanwezige archeologische resten. Op basis van de onderzoekresultaten kan de 

bevoegde overheid van de gemeente Haarlem een uitspraak doen over de omgang met eventueel 

aanwezige archeologische resten in het plangebied (behoud in situ, opgraven, vrijgave). In het 

Programma van Eisen (PvE; Mol, 2020) is hiertoe een hoofdvraagstelling opgenomen met enkele 

onderzoekvragen.  

De hoofdvraagstelling uit het Programma van Eisen luidt: Is er in het plangebied sprake van (een) 

archeologische vindplaats(en), zijn deze behoudenswaardig, en onder welke voorwaarden is behoud 

mogelijk? 

Deze vraag wordt aan de hand van de volgende onderzoekvragen beantwoord in hoofdstuk 7 van het 

huidig rapport: 

1. Zijn er in het plangebied archeologische resten aanwezig? 

2. Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied eruit en in hoeverre is deze intact?  

3. Wat is de aard van de onderscheiden archeologische resten (complextypen, sporen, structuren, 

vondsten)?  

4. Wat is de stratigrafische en ruimtelijke relatie van de archeologische resten (diepteligging, 

begrenzing, omvang)?  

5. Wat is de relatie met de omliggende historische/archeologische resten? Wat is de datering van 

de archeologische resten op basis van (chrono-)stratigrafie en typochronologie? En in hoeverre is 

er sprake van (dis-)continuïteit in gebruik/bewoning?  

6. Welke categorieën vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie tot elkaar)? 

Wat zegt de aard en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over het gebruik van het 

plangebied in het verleden?  

7. Welke depositionele en post-depositionele processen zijn te onderscheiden en in hoeverre 

hebben deze invloed gehad op de bewoningsgeschiedenis en vondstcontexten?  

8. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?  

9. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten (gaafheid 

en conserveringsgraad)? Is sprake van (een) behoudenswaardige archeologische vindplaats(en)? 

(Maak voor het beantwoorden van deze vraag gebruik van de KNA-waarderingssystematiek). 

10. Kan op basis van de resultaten een advies geformuleerd worden t.a.v. het vervolg in de 

archeologische monumentenzorg (vrijgeven/behoud in situ/opgraven). Zo ja, hoe luidt deze?  

11. Bij afwezigheid van een vindplaats; wat is hier de verklaring voor (verstoord, ander landschap dan 

verwacht, e.d.)? 

12. In hoeverre bevestigt het proefsleuvenonderzoek de lage waardering van het zuidelijke deel van 

het bouwplan (bijvoorbeeld in de vorm van duidelijke aanwijzingen voor de verwachte 

afwezigheid van strandwalafzettingen en/of verstoringen door de kruipruimte van de bestaande 

bebouwing)? 

13. In hoeverre dienen de resultaten van het proefsleuvenonderzoek te leiden tot aanpassingen aan 

het advies in het rapport van het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek? 
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5. Onderzoeksmethodiek 

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op 28 september 2020 door Niels van Waveren (senior KNA 

archeoloog) en Hélène Lepage (archeoloog MSc). Conform het PvE zijn bij het onderzoek twee 

proefsleuven aangelegd. Voor de aanleg van de proefsleuven zijn plaatselijk graszoden verwijderd en 

langs de putrand opgestapeld. De ligging van de proefsleuven is weergegeven op de allesporenkaart in 

bijlage 5 en de vlaktekeningen in bijlage 6. Enkele sfeerfoto’s van het veldwerk zijn opgenomen in de 

omslagfiguur en figuren 2-4. 

Bij de aanleg van de proefsleuven – hierna ook wel te noemen ‘werkputten’ - is niet afgeweken op de 

vastgestelde methodiek uit het PvE. De werkputten zijn gegraven met een graafmachine voorzien van 

een ‘gladde’ en gesloten bak. De werkrichting was zuidwaarts. Bij beide werkputten was de ruimte 

voor de aanleg ervan beperkt door de aanwezigheid van een drainagesleuf aan de oostzijde en kabels 

van lichtmasten aan de westzijde. De kabels en leidingen stonden niet op de KLIC-melding 

weergegeven. Door de aanwezigheid hiervan zijn de werkputten ten opzichte van het PvE ongeveer 1 

m naar het oosten toe opgeschoven. De breedte van de proefsleuven is hierdoor tevens iets aangepast 

van 4 m aan maaiveld naar circa 3,5 m bij de aanleg van vlak 1. Vlak 2 was weer iets smaller in verband 

met grondslag. Deze zorgde voor de noodzaak om de werkputwanden onder een licht talud aan te 

leggen. De uiteindelijk onderzochte oppervlakte bedraagt hierdoor ongeveer 30 m2 in vlak 1 van 

werkput 1 en 25 m2 in vlak 2 van diezelfde werkput. In werkput 2 meet het onderzochte oppervlakte 

circa 37,5 m2. In totaal is hiermee een oppervlakte van ongeveer 67,5 m2 onderzocht (ofwel circa 

8,65% van het plangebied). 

De werkputten zijn beide in segmenten (‘vakken’) van 5 x 4 m aangelegd in verband met het bereik 

van de graafmachine en de beschikbare ruimte voor de stort. Per segment is steeds eerst vlak 1 en 

aansluitend vlak 2 aangelegd. In beide werkputten is vlak 1 aangelegd in de top van de 

duinafzettingen. Alleen in werkput 1 kon een vlak 2 aangelegd worden. Deze is aangelegd op de 

overgang van het duinzand naar de strandwalafzettingen. In de top van deze afzettingen bleek bij het 

onderzoek geen sprake te zijn van een humeuze horizont of archeologische grondsporen. Door een 

misverstand met de kraanmachinist is in werkput 2 op dit niveau een te diepe haal zand weggehaald. 

Hierbij kwam het grondwater (vanaf 80-90 cm -Mv) dermate snel omhoog dat dit met een kleine pomp 

niet weggepompt kon worden en ter plaatse drijfzand is ontstaan. De aanleg van het tweede vlak 

heeft hierdoor in werkput 2 niet plaats kunnen vinden. Het vlak kon nog wel gedocumenteerd worden 

in het profiel (profielkolom 2.1) en in twee coupes (S12 en 13). 

Een derde vlak op de maximale civiele ontgravingsdiepte (op 1,5 m -Mv) is niet aangelegd. Omdat de 

afstand tot de afvoermogelijkheden voor water te ver van werkput 1 verwijderd lagen, is er voor 

gekozen om een waarneming/de aanleg van vlak 3 te beperken tot werkput 2, die dichter bij de 

waterafvoer lag. Omdat in werkput 2 echter drijfzand is ontstaan bij de aanleg van vlak 2 is omwille 

van de veiligheid van het uitvoerend personeel echter besloten om ook in deze werkput geen derde 

vlak aan te leggen. Waarnemingen over de aan-/afwezigheid van een archeologisch relevant niveau op 

deze diepte of hoger kunnen in beperkte mate worden afgeleid uit de resultaten van het 

booronderzoek. In de boringen (tot 3 m -Mv) bleek echter geen sprake van bodemhorizonten. 

Vlakken en de stort zijn afgezocht met een metaaldetector op metaalvondsten. Er zijn foto’s en 

(digitale) tekeningen gemaakt van vlakken, profielen en sporen. Omdat sprake is van een 

proefsleuvenonderzoek is selectief gecoupeerd. Hierbij zijn in werkput 1 alle sporen die werden 

aangetroffen in vlak 1 gecoupeerd en gedocumenteerd, terwijl in werkput 2 een deel van de sporen in 

coupes gedocumenteerd is. (Mogelijke) structuren zijn in gedetailleerd gedocumenteerd en in 

dagrapporten beschreven. Bij het veldonderzoek zijn geen grondmonsters genomen. Ook zijn geen 

(onverbrande) organische resten aangetroffen. 
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Als gevolg van de aanwezigheid van de genoemde leidingsleuven is de bodemopbouw 

gedocumenteerd aan de kopse kant van de werkputten. Hiertoe is in elke werkput aan de noordzijde 

een profielkolom afgestoken (profielkolommen 1.1 en 2.1). Verder kon in werkput 1 ook aan de 

zuidwestzijde een profielkolom worden aangelegd (profielkolom 1.2). Alle profielkolommen hadden 

een breedte van circa 1 m en een diepte tussen 100 en 105 cm -Mv. 

 

 

Figuur 2. Foto na verwijdering van grasmatten ter hoogte van werkput 1. Opnamerichting: zuid. 
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Figuur 3. De aanleg van segment/vak 2 in het zuiden van werkput 1. Opnamerichting: zuid. 
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Figuur 4. Overzichtsfoto van vlak 1 in werkput 2. Opnamerichting: zuid. 
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6. Resultaten veldonderzoek 

Bodemopbouw 

De bodemopbouw in het plangebied is bestudeerd aan de hand van een drietal profielkolommen. De 

exacte locaties van de profielkolommen is weergegeven op de vlaktekeningen in bijlage 6. Twee 

representatieve foto’s van profielkolommen zijn opgenomen in figuren 5-63. Profielkolommen 1.1 en 

2.1 zijn afgestoken in de noordelijke kopse kant van respectievelijk werkput 1 en werkput 2. 

Profielkolom 1.2 is afgestoken in het zuiden van de westelijke profielwand van werkput 1. 

Aan de hand van de profielkolommen en de boringen uit het vooronderzoek is de bodemopbouw in 

het onderzoeksgebied redelijk eenduidig. 

Vanaf maaiveld bevindt zich een ongeveer 35 cm dik pakket antropogene afzettingen. Deze is 

onderverdeeld in een (sub)recente bouwvoor (S1000) en een eronder gelegen (sub)recent 

verstoringspakket (S999). Het verstoringspakket (S999) is hierbij op basis van de gegolfde onderkant 

geïnterpreteerd als sporen van moes- of plantbedden. De moes- of plantbedden werden op 

regelmatige afstand van elkaar aan de basis van de bouwvoor zichtbaar. In alle gevallen ligt het 

verstoringspakket scherp begrensd op de natuurlijke duinafzettingen (S2000). Hierbij zijn op de 

overgang van het verstoringspakket naar de duinafzettingen duidelijke ploeghalen waargenomen. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat het plangebied in het verleden in gebruik geweest is voor 

akkerbouwactiviteiten. Doordat in het antropogene pakket sprake was van (sub)recent baksteenpuin 

en fragmenten van porselein, industrieel wit aardewerk en steengoed kon worden vastgesteld dat het 

pakket dateert vanaf circa 1850. 

Het duinzand (S2000) dat zich onder het antropogene pakket bevindt, was grijs van kleur en vertoonde 

verticaal gerichte sporen van humeuze inspoeling en roestvlekken. De humeuze inspoeling is in het 

duinzand terecht gekomen vanuit de erboven gelegen humeuze ophogings-/verstoringslaag. De 

roestvlekken zijn een teken van wisselende grondwaterstanden. Hierbij zijn bij een (tijdelijke) ligging 

boven de grondwaterstand ijzerhuidjes rond zandkorrels ontstaan, die zich als oranje roestvlekken 

aftekenen in de bodem. De top van het duinzand is in alle gevallen verstoord geraakt. In het vlak zijn 

op dit niveau (vlak 1) uitsluitend sporen aangetroffen met een (sub)recente oorsprong. Verder was 

sprake van recente verstoringen. 

Het duinzand ging naar onderen toe geleidelijk over in strandwalafzettingen (S3000). Deze zijn 

aangetroffen vanaf een diepte van ongeveer 55-70 cm -Mv (0,03-0,13 m -NAP). Het strandwalzand 

bestond uit grijsgekleurd, matig siltig, redelijk grof, schelphoudend zand. In de top van het 

strandwalzand zijn geen aanwijzingen voor bodemvorming waargenomen. Bij de aanleg van vlak 2 

werd op de overgang van het duinzand naar het strandzand een brok humeus materiaal 

waargenomen. Met het ontbreken van enige context (spoor en of laag) anders dan strandzand wordt 

aangenomen dat dit een aangespoeld stuk veen betreft dat met de afzetting van het strandzand in/op 

het betreffende pakket terecht is gekomen. 

Sporen en structuren 

In totaal zijn in het plangebied 18 archeologische grondsporen aangetroffen, waaronder 16 paalkuilen 

en 2 kuilsporen. De sporen zijn alle waargenomen in de top van het duinzand. Verder zijn tijdens de 

aanleg van vlak 1 zowel in werkput 1 als in werkput 2 moes- of plantbedden waargenomen, die op een 

regelmatige afstand van elkaar aan de basis van de bouwvoor zichtbaar werden (S999). Direct onder 

deze ondiepe ‘greppelachtige’ sporen, diende zich het sporenniveau in de top van het duinzand aan. 

 
3 Door het regenachtige weer tijdens het veldonderzoek zijn foto’s van profielkolom 1.1 helaas niet duidelijk genoeg om in het 

rapport op te nemen. 
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Figuur 5. Profielkolom 1.2 in het zuidwesten van werkput 1. 

Figuur 6. Profielkolom 2.1 in het noorden van werkput 2. 
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Op basis van het vondstmateriaal dat in de sporen (S1, S4-6, 9, 13 en 19) is aangetroffen, en de diepte 

tot waarop de sporen voorkomen kan worden afgeleid dat de sporen een vrij recente oorsprong 

hebben. In de sporen was namelijk onder meer sprake van Chinees porselein uit de 18e eeuw en een 

wandfragmentje van Frechen steengoed (16e-19e eeuw). In kuilspoor S19 zijn verder (sub)recent 

baksteenpuin en een pijpensteeltje aangetroffen. De gemiddelde diepte van de gecoupeerde sporen 

bedroeg circa 30 cm. Behalve de twee kuilsporen (rond) waren alle sporen rechthoekig van vorm. De 

kuilsporen worden, aan de hand van vorm en een humeuze vulling geïnterpreteerd als plant- of 

boomgaten (zie figuur 7). 

Op de overgang van het duinzand naar het strandzand (vlak 2) was geen sprake van archeologische 

grondsporen. Vermoedelijk is de top van het strandzand in het verleden niet bewoonbaar geweest. 

Hiervan lijkt het ontbreken van humeuze bandjes in de profielen te getuigen. Tevens is geen sprake 

van (intacte) podzolgronden. 

Binnen het sporencomplex is geen sprake van duidelijke ruimtelijke samenhang. De aangetroffen 

paalkuilen zijn vaak opgevuld met verschillend soort materiaal en hebben een verschillende diepte. 

Alleen in het geval van paalkuilen S2-4 in werkput 1 was sprake van paalkuilen die met hetzelfde 

materiaal waren opgevuld. Van deze paalkuilen is er één gecoupeerd, namelijk S4. Deze bleek 10 cm 

diep. Hoewel alle paalkuilen in het vlak van werkput 1 ongeveer dezelfde afmetingen leken te hebben 

(behalve paalkuil S5), bleken ze opgevuld met verschillend materiaal. De diepte van de andere twee, in 

deze werkput gecoupeerde sporen (S1 en S6) bleek ongeveer gelijk, namelijk 20-22 cm (zie figuur 8). 

In werkput 2 zijn vier paalkuilen gecoupeerd, namelijk S9, 11-12 en 17. Bij het couperen bleken 

paalkuilen S9 en S12 ongeveer op dezelfde manier te zijn opgevuld en ongeveer dezelfde diepte te 

hebben (45-50 cm; zie figuur 9). Deze paalkuilen zijn ook op rij aangetroffen en zouden een onderlinge 

samenhang kunnen hebben. Ook aan het vlak hadden deze twee paalkuilen ongeveer dezelfde 

afmetingen. Op dezelfde lijn, meer naar het zuiden, bevonden zich paalkuilen S15-16 en 18 met ook 

ongeveer een gelijke omvang. Deze paalkuilen zijn niet gecoupeerd, maar leken in het vlak op 

ongeveer dezelfde manier opgevuld. Aan de hand hiervan hebben paalkuilen S9, 12, 15-16 en 18 

mogelijk deel uitgemaakt van éénzelfde structuur. Hoe de andere sporen in de werkput zich tot de 

structuur verhouden, is aan de hand van het onderzoek niet vastgesteld. 

Figuur 7. Coupe door kuilspoor S13 in het zuiden van werkput 2. Opnamerichting: oost. 
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Vondstmateriaal 

Bij het onderzoek zijn 49 vondsten verzameld. Het gaat voornamelijk om aardewerk- en 

baksteenfragmenten uit de bouwvoor (N=32), maar er is ook materiaal aangetroffen in sporen (N=14) 

en het duinzand (S2000, N=3). Het aantal vondsten per vondstcategorie is weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1. Aantal vondsten per materiaalcategorie. 

Materiaalcategorie Aantal (N) Percentage 

Keramiek – Aardewerk (KER) 24 50% 

Keramiek – Bouwmateriaal (KBW) 10 20,4% 

Metaal – IJzer (MFE) 11 22,5% 

Steen – Natuursteen (SXX) 1 2% 

Keramiek – Kleipijp (KKP) 2 4,1% 

Plastic (PLA) 1 2% 

Totaal 49 100% 

Figuur 8. Coupes door paalkuilen in werkput 1. Linksboven: S1; rechtsboven: S6; onder: S4. De opnamerichting 
is steeds aangegeven met een noordpijl. 
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Fysieke kwaliteit vondstmateriaal 
De fysieke kwaliteit van de aangetroffen vondsten is redelijk. Zoals nagenoeg altijd het geval is bij 

archeologisch onderzoek, zijn alle aangetroffen vondsten gefragmenteerd. Dit wil zeggen dat van het 

individu waarvan ze deel hebben uitgemaakt, nog maar een deel is aangetroffen. Bij het aardewerk 

gaat het uitsluitend om stukken met een (grootste) diameter van minder dan 5 cm. Het baksteen is in 

geen van de gevallen compleet; het metaal sterk gecorrodeerd, en; van kleipijpen zijn enkel nog de 

steeltjes aangetroffen. Een fragmentje plastic is verzameld ter indicatie van de ouderdom van de 

bouwvoor (S1000, V8). Het gaat om een geel dopje van een biervat. 

Specialistisch onderzoek 

Al het aangetroffen vondstmateriaal is onderzocht door Senior KNA Specialist Materialen J. 

Schoneveld van ArcheoSupport (actorregistratienummer 56369200). Nadat het materiaal is gewassen 

en gedroogd, is het aantal scherven of fragmenten per vondstnummer bepaald. De scherven en 

fragmenten zijn door de specialist individueel bestudeerd, waarbij getracht is soort en datering per 

scherf of vondst te bepalen. De resultaten daarvan zijn in bijlage 8 opgenomen. Daarin is het 

vondstnummer vermeld en het aantal scherven of fragmenten dat de omschrijving betreft. Vervolgens 

is de keramiek- of vondstgroep bepaald. Daarnaast is de vondst aan een periode toegeschreven en 

vervolgens, indien mogelijk, van een nadere datering voorzien. Tenslotte is er een kolom met 

bijzonderheden, waarin aanvullende kenmerken van de vondsten zijn beschreven.  

Roodbakkend aardewerk 

Het grootste gedeelte van het scherfmateriaal betreft roodbakkend aardewerk. In totaal werden tien 

scherven van dit bakseltype aangetroffen (zie figuren 10-11). Roodbakkend aardewerk wordt vooral 

sinds de Late-Middeleeuwen geproduceerd. In eerste instantie werd het tezamen met grijsbakkend 

aardewerk gefabriceerd, door dezelfde pottenbakkers en met hetzelfde vormrepertoire. Hoewel grijs 

aardewerk minder vochtdoorlatend is, werd het in de Nieuwe Tijd geheel door roodbakkend materiaal 

verdrongen. De reden hiervoor was dat dit bakseltype voorzien kon worden van loodglazuur, voor een 

nog lagere porositeit. In eerste instantie werd dit loodglazuur spaarzaam aangebracht. Meestal wierp  

Figuur 9. Coupes door paalkuilen S9 en S12 in werkput 2. De opnamerichting is steeds aangegeven met een 
noordpijl. 
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Figuur 11. Binnen- en buitenaanzicht van een wandfragmentje van loodgeglazuurd roodbakkend 
aardewerk (V8 S1000). 

Figuur 10. Verschillende fragmenten van roodbakkend geglazuurd aardewerk (V12 S1000). 
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men een hand loodstrooisel in de oven. Dit zorgde, door verdamping van dit materiaal, voor een laag 

loodglazuur op de scherf. Vaak zijn de putjes die de loodpartikels in de klei brandden nog goed 

zichtbaar. Als lood in de loop van de tijd goedkoper wordt en de toepassing van loodglazuur dus 

economisch aantrekkelijker, verdringt het roodbakkende aardewerk het grijsbakkende geheel. De 

scherven uit het onderhavige vondstcomplex zijn sterk gefragmenteerd, maar goed gebakken en 

voorzien van een degelijk loodglazuur. Ze zijn te dateren in de Nieuwe Tijd en meest aannemelijk in de 

meer recente eeuwen van deze periode. 

Steengoed 

In het vondstcomplex zijn drie scherven steengoed aanwezig. Ook dit is een bakseltype dat al rond 

1200, in de Middeleeuwen, is ontstaan en tot op heden wordt geproduceerd. De allereerste vorm 

hiervan wordt proto-steengoed genoemd. Door een hoge baktemperatuur ontstaat is een sintering in 

de klei die de scherf minder poreus maakt. Het materiaal is vrij ruw van oppervlak door een 

zandmagering en soms overdekt met een ijzerengobe, dit laatste om de scherf nog minder poreus te 

maken. Rond 1300 slaagt men er in de baktemperatuur zo hoog op te voeren, dat de scherf geheel 

sintert. Daardoor is de porositeit van steengoed vrijwel geheel verdwenen en is de magering niet meer 

zichtbaar op de breuk. Er zijn verschillende productiecentra aan te wijzen in het Duitse Rijnland. Eén 

scherf (V4) betreft een klein fragmentje dat gefabriceerd is door een pottenbakker in Frechen of 

Keulen (figuur 12). In deze plaatsen werd tot in de 20e eeuw steengoed geproduceerd. Het scherfje is 

te klein om er een definitieve datering aan te geven. De twee andere scherven steengoed zijn 

afkomstig van mineraalwaterflessen (V1 en V5; figuur 13). Deze dienden als verpakkingsmate-riaal 

voor medicinale waters uit Spabronnen in Duitsland. Vaak is het kuuroord met een blindstempel 

aangegeven op de kruik. In eerste instantie werden de kruiken met de hand gedraaid, later werden ze 

machinaal vervaardigd, geperst. Deze scherven, voorzien van een bruin engobe en zoutglazuur, laten 

draairibbels zien en zijn daarmede in een vroege periode van gebruik te dateren, niet veel later dan de 

eerste helft van de 19e eeuw (Blanc 2017, p. 178). De fabricage van deze mineraalwaterflessen vond 

voornamelijk plaats in het Westerwald in het tegenwoordige Duitsland. 

Oosters porselein 

Ook de vijf scherven Oosters porselein kunnen in de Nieuwe Tijd gedateerd worden. Hoewel in de 

Middeleeuwen dit materiaal via de langeafstand handel sporadisch in vondstcomplexen voorkomt 

(Claeys et al. p. 141), verschijnt het pas in de 17e eeuw in grotere getale tussen aardewerk vondsten. 

Vier scherven zijn niet verder te beschrijven als Chinees porselein. Gezien het goede baksel en de 

kwaliteit van het veldspaatglazuur, zullen ze uit de ovens van Jingdezhen komen. Het vijfde scherfje is 

beter te plaatsen (V12; figuur 14). Het betreft een fragment van een accoladerand met een blauwe 

beschildering. De repeterende versiering volgt de driedimensionale vorm van het voorwerp in een 

blauwe schildering onder het veldspaatglazuur. Het betreft een bloemtak, ingesloten door dubbele 

lijnen van een schuin gevormd paneelmedaillon. Het fragment kan gedateerd worden in de Kangxi 

periode (1662-1735) en wel in de jaren 1700 tot 1720 (Jansen 1976, p. 116, fig. 253; Madsen & White 

2011, p. 62, fig. 4.9). Voor de eventuele datering van het bodemarchief met dit soort vondsten moet 

rekening gehouden  worden met het feit dat Oosters porselein verhoudingsgewijs kostbaar was. Men 

zal er in gebruik enige voorzichtigheid mee hebben betracht, zodat het vrij laat na productieperiode in 

het bodemarchief zal zijn opgenomen. 

Industrieel wit aardewerk 

Vier scherven zijn van een bakseltype dat omschreven kan worden als industrieel wit (figuur 15). 

Reeds in de 18e, maar vooral in de 19e en 20e eeuw wordt aardewerk op een industriële wijze 

vervaardigd. Dit betekent dat grote hoeveelheden gelijkvormige keramiek in de handel komen. In 

eerste instantie komt deze vorm van keramiek uit Engeland, maar al vlug worden ook in Nederland 

aardewerkfabrieken opgericht, vooral in Maastricht: de fabriek van Petrus Regout (1836) en later de 

Société Céramique (1853). 
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Figuur 14. Fragmentje van Frechen of Keulen 
Steengoed (V4 S1000). 

Figuur 14. Fragmentje van een mineraalwaterfles van 
Steengoed (V5 S1000). 

Figuur 12. Drie fragmentjes van Oosters porselein, uit de ovens van Jingdezhen. Het fragment 
linksboven toont een accoladerand en blauwe beschildering (Kangxi periode, 1662-1735). 
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Als grondstoffen voor industrieel wit dienen klei en kalk. Dit laatste kan gewone kalksteen zijn, maar 

ook, om een absolute witheid te verkrijgen, verbrande runderbot of mergel. De klei wordt niet meer 

met de hand gevormd, maar gegoten of geperst in een mal. De mal bestaat uit gips en is beperkt 

bruikbaar. Ook secundaire vormen als tuiten en handvatten worden in mallen gegoten en later met 

een kleipapje aan de hoofdvorm vastgezet. Persen van de klei in een mal gebeurt op een handpers. Na 

het vormen wordt het voorwerp vaak nog nagedraaid om gietnaden weg te werken of om een 

standring aan te brengen. 

Nadat het voorwerp is gebakken, vaak met tienduizenden te gelijk, kan het beschilderd worden. 

Daarna wordt het nogmaals gebakken op een lagere temperatuur, het zachtvuur of moffelvuur. Drie 

scherven zijn geheel wit, het vierde fragment heeft een blauwe beschildering. Dit versierde scherfje is 

afkomstig uit een Engels productiecentrum. De voorstelling kan omschreven worden als stippenbloem. 

Het fragment is te dateren tussen 1775 en 1800 (Gawronsky & Jayasena 2017, cat. 434). 

Plastic 

Tenslotte is er een geel plastic dekseltje geborgen met als opschrift Heineken. Het diende om blikjes 

bier na eerste gebruik af te sluiten. Dit exemplaar voor de zuinige drinker dateert uit de jaren tachtig 

van de vorige eeuw. 

Kleipijpaardewerk 

Een fragment pijpaarde is afkomstig van een kleipijp. Het betreft een steelfragment met een versiering 

in radeerlijnen en een parelrand. Dit soort versieringen werd op de steel van kleipijpen aangebracht 

tussen 1660 en 1700 (Oostveen 2019, p. 47-1).  

Bouwkeramiek 

De negen vondsten bouwmateriaal zijn zeer sterk gefragmenteerd. Het betreft kleine stukjes 

bouwpuin, baksteenfragmenten, een deel van een estrik en een fragment van een onversierde 

wandtegel. De paar stukjes metselkalk zijn over het algemeen goed gemengd en laten geen grove 

schelpresten zien. 

 

Figuur 15. Twee fragmenten van industrieel wit aardewerk (V12 S1000). 
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Figuur 16. Fragment van een steel van een kleipijp met versiering in radeerlijnen 
(V12 S1000). 

Figuur 17. Twee fragmentjes van sterk gefragmenteerd bouwkeramiek (V5 S1000). 
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7. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

1. Zijn er in het plangebied archeologische resten aanwezig? 

In het plangebied is sprake van archeologische grondsporen, met name paalkuilen, uit de Nieuwe 

tijd. Deze sporen bevinden zich in de top van natuurlijke duinafzettingen. 

2. Hoe ziet de bodemopbouw in het plangebied eruit en in hoeverre is deze intact?  

De bodemopbouw bestaat vanaf maaiveld uit een circa 35 cm dikke bouwvoor, met daaronder 

een 20-35 cm dik restant duinafzettingen. Onder de duinafzettingen volgen gelijk al 

strandwalafzettingen. De overgang van de duinafzettingen naar de strandwalafzettingen is 

geleidelijk en getuigt van intacte strandwalafzettingen. In de top van de strandwalafzettingen zijn 

echter geen aanwijzingen gevonden voor bodemvorming. Tevens is geen sprake van 

archeologische vondsten of grondsporen op dit niveau. De duinafzettingen, die direct onder de 

bouwvoor volgen, zijn afgetopt. Hierin zijn geen humeuze bodemniveau(s) (meer) aangetroffen. 

Tevens zijn in het restant moes- of plantbedden ingegraven. Door al deze factoren is het duin ter 

plaatse sterk verstoord geraakt. Hierin worden geen oudere resten meer verwacht. 

3. Wat is de aard van de onderscheiden archeologische resten (complextypen, sporen, structuren, 

vondsten)?  

Er is sprake van een zestiental paalkuilen en een tweetal kuilsporen uit de Nieuwe tijd. De sporen 

dateren vermoedelijk net voordat in het terrein een ophogingslaag is opgebracht voor de aanleg 

van het sportterrein (18e tot begin 20e eeuw). Met de egalisatie ten behoeve van sportvelden zijn 

de sporen opgevuld geraakt met materiaal dat van elders (een nabijgelegen bos of beekdal) is 

aangevoerd. Waarschijnlijk zijn in de sporen op die manier archeologische resten terecht 

gekomen met een brede datering van circa 1500 tot aan het einde van de 20e of het begin van de 

21e eeuw. 

4. Wat is de stratigrafische en ruimtelijke relatie van de archeologische resten (diepteligging, 

begrenzing, omvang)?  

Alle sporen zijn waargenomen in de top van de duinafzettingen. Hiermee bevinden ze zich direct 

onder de (sub)recente bouwvoor. Er bestaat geen duidelijk horizontaal verband tussen de sporen, 

anders dan een aantal sporen die in werkput twee op één lijn lijken te liggen. Deze paalsporen 

hebben mogelijk deel uit gemaakt van een gebouw of omheining. De precieze aard is echter niet 

duidelijk. 

5. Wat is de relatie met de omliggende historische/archeologische resten? Wat is de datering van de 

archeologische resten op basis van (chrono-)stratigrafie en typochronologie? En in hoeverre is er 

sprake van (dis-)continuïteit in gebruik/bewoning?  

Doordat in sterke mate aftopping van het duin heeft plaatsgevonden – er resteert nog maar 25 à 

30 cm van – zijn geen resten ouder dan uit de Nieuwe tijd aangetroffen. In de omgeving van het 

plangebied zijn nog nauwelijks archeologische onderzoeken bekend waarbij archeologische resten 

zijn aangetroffen. Bij meerdere booronderzoeken was echter sprake van (sub)recent 

baksteenpuin en aardewerkfragmenten. In die zin past onderhavig onderzoek in het algemeen 

bekende beeld van de omgeving. 

De datering van het vondstmateriaal is verkregen via typochronologie. Daarbij moet in het oog 

worden gehouden dat sommige bakseltypes relatief laat na vervaardiging in het bodemarchief 

terechtkomen gezien hun financiële of gevoelswaarde. Dit geldt in het onderhavige geval vooral 

voor het Oosterse porselein. Het vondstcomplex zoals aangetroffen is te dateren in de Nieuwe 

Tijd B en Nieuwe Tijd C, met de nadruk op de 19e eeuw. 
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6. Welke categorieën vondstmateriaal zijn aanwezig en in welke mate (ook in relatie tot elkaar)? Wat 

zegt de aard en mate van voorkomen van het vondstmateriaal over het gebruik van het 

plangebied in het verleden?  

Het vondstcomplex bestaat uit aardewerk, baksteen, verroest ijzer, plastic en kleipijpaardewerk. 

De vermenging van de verschillende materiaalcategorieën en materiaaltypen uit verschillende 

perioden binnen dezelfde context (met name de bouwvoor), wijst erop dat de vondsten met 

grond van elders op het terrein terecht gekomen zijn. 

De keramische vondsten behoren tot vier bakseltypen, roodbakkend aardewerk, steengoed, 

Oosters porselein en industrieel wit aardewerk. Industrieel wit aardewerk en porselein is 

afkomstig van serviesgoed, de mineraalwaterflessen betreft verpakkingsmateriaal en het 

roodbakkende aardewerk kan onder andere gediend hebben als kookpot, voorraadpot of voor 

ander huishoudelijk gebruik. Daarnaast is een stukje plastic geborgen, een dekseltje voor een 

bierblikje. 

7. Welke depositionele en post-depositionele processen zijn te onderscheiden en in hoeverre hebben 

deze invloed gehad op de bewoningsgeschiedenis en vondstcontexten?  

In het verleden zijn mogelijk bewoonbare niveaus aanwezig geweest in de vorm van overstoven 

vegetatieniveaus in het duinzand. Dergelijke niveaus zijn bij onderhavig onderzoek niet (meer) 

aangetroffen. Er bleek namelijk nog maar 20 à 35 cm van het duinzand in het plangebied over te 

zijn – terwijl het algemene beeld bestaat dat in de omgeving soms wel pakketten duinzand van 

meters dik aanwezig geweest zijn. Op grond hiervan bestaat het vermoeden dat in het verleden 

afgravingen van het duin hebben plaatsgevonden, mogelijk voor zandwinning. Hierbij zijn 

eventueel aanwezige vegetatieniveaus uit het duin verloren gegaan. 

De rest van het duinzand die in het plangebied nog aanwezig is, is verder sterk verstoord geraakt 

net voorafgaand aan de egalisatie van het terrein ten behoeve van de inrichting als sportveld. 

Getuige moes- en plantbedden, plantgaten en paalkuilen is het plangebied in het verleden in 

gebruik geweest als akkerland. Landbouwwerkzaamheden hebben ervoor gezorgd dat de restant 

van het duin nog verder geslonken is. Paalkuilen en plantgaten uit deze periode zijn voor de 

egalisatie van het terrein aan het begin van de 20e eeuw volgestort met (redelijk humeuze) grond 

die van elders aangevoerd is. Deze grond was vermoedelijk afkomstig van bosgronden of 

beekdalen in de omgeving. 

8. Hoe verhouden de onderzoeksresultaten zich tot de resultaten uit het vooronderzoek?  

Op basis van het vooronderzoek werd verwacht dat zich in het duinzand begraven 

vegetatieniveaus konden bevinden met archeologische resten uit de periode Neolithicum tot en 

met Vroege-Middeleeuwen.  Hiervan werden in boringen 5 en 6 tekenen van een 

donkergekleurde, mogelijke (oude) akkerlaag aangeboord. 

De verwachting uit het vooronderzoek is bij het proefsleuvenonderzoek niet gevalideerd. Bij het 

onderzoek is namelijk vastgesteld dat het ‘humeuze niveau’ in de top van de duinafzettingen in 

werkelijkheid samenhangt met moes- en plantbedden die hierin aan het einde van de 19e eeuw 

aanwezig zijn geweest. De fragmentatie van de vondsten, met name van het keramisch 

bouwmateriaal, doet vermoeden dat het opgravingsterrein een onbebouwd areaal betreft met in 

de 19e eeuw mogelijk een agrarisch landgebruik. Het duinzand bleek sterk afgetopt en hierin zijn 

geen vegetatieniveaus waargenomen. Tot slot, bevonden zich ook in de top van het 

strandwalzand geen bewoonbare niveaus. 

Het bestudeerde vondstmateriaal dat is geborgen bij het veldonderzoek dateert uit de Nieuwe 

Tijd, waarbij het zwaartepunt in de 19e eeuw ligt. Het betreft kleine scherven zoals die 

aangetroffen worden in huishoudelijk afval. Het keramisch bouwmateriaal is echter eveneens zeer 
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fragmentarisch zodat al dit vondstmateriaal in het bodemarchief van de vindplaats zal zijn 

gekomen via bemesting met huisafval. 

9. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen archeologische resten (gaafheid en 

conserveringsgraad)? Is sprake van (een) behoudenswaardige archeologische vindplaats(en)? 

(Maak voor het beantwoorden van deze vraag gebruik van de KNA-waarderingssystematiek). 

De fysieke kwaliteit van de grondsporen en vondsten is redelijk tot goed te noemen. Sporen 

waren in het veld duidelijk herkenbaar, doordat ze donker afstaken tegen het lichtgekleurde 

duinzand. Hier bestond zelfs de mogelijkheid om aan de onderkant van de bouwvoor een 

onderscheid te maken tussen de bouwvoor en (oudere) moestuinbedden. Voor wat betreft de 

vondsten geldt dat deze nog duidelijke sporen vertoonden van oppervlaktebehandeling en/of 

versiering. Hierdoor waren de vondsten goed te dateren. 

De inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats is laag. Doordat vast staat dat alle grondsporen 

dateren uit de periode 18e tot het begin van de 20e eeuw, bieden ze weinig aanvullende kennis 

van de ontwikkeling van het gebied in het verleden. Er is sprake van sporen van landgebruik met 

een lage ensemblewaarde en een geringe zeldzaamheid en informatiewaarde. Bovendien is de 

vindplaats niet representatief voor de omgeving, omdat zich in de intacte delen van het duin wél 

oudere archeologische resten kunnen aandienen. 

10. Kan op basis van de resultaten een advies geformuleerd worden t.a.v. het vervolg in de 

archeologische monumentenzorg (vrijgeven/behoud in situ/opgraven). Zo ja, hoe luidt deze?  

Er wordt geadviseerd geen vervolgonderzoek uit te voeren. Er is namelijk geen sprake van een 

behoudenswaardige vindplaats. 

11. Bij afwezigheid van een vindplaats; wat is hier de verklaring voor (verstoord, ander landschap dan 

verwacht, e.d.)? 

In het plangebied is uitsluitend sprake van grondsporen en vondsten uit de periode Nieuwe tijd. 

Van oudere archeologische resten is geen sprake (meer). Dit kan zijn veroorzaakt doordat ze van 

oorsprong niet aanwezig zijn geweest. Een meer aannemelijke conclusie is dat de afwezigheid van 

oudere resten (grotendeels) veroorzaakt is door de grootschalige verstoring van het duinzand. Het 

duinzand is dermate veel afgetopt dat hiervan nog slechts een 20 à 35 cm dikke laag resteert. 

Verder is de top van het strandwalzand, getuige het ontbreken van een aanwijzingen voor 

bodemvorming in de bestudeerde profielen, niet geschikt geweest voor bewoning. 

12. In hoeverre bevestigt het proefsleuvenonderzoek de lage waardering van het zuidelijke deel van 

het bouwplan (bijvoorbeeld in de vorm van duidelijke aanwijzingen voor de verwachte afwezigheid 

van strandwalafzettingen en/of verstoringen door de kruipruimte van de bestaande bebouwing)? 

De kruipruimte en funderingen van het zuidelijk deel van het bouwplan worden aangelegd tot een 

diepte van maximaal 1,5 m -Mv. Binnen deze diepte zijn in het plangebied geen 

behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen. De lage verwachting is op basis hiervan 

bevestigd. 

13. In hoeverre dienen de resultaten van het proefsleuvenonderzoek te leiden tot aanpassingen aan 

het advies in het rapport van het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek? 

Geadviseerd wordt om de archeologische verwachting van het gehele plangebied naar laag bij te 

stellen en deze als een ‘waarde – archeologie laag’ of zonder archeologische waarde op te nemen 

in toekomstige bestemmingsplannen. 
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8. Waardestelling 

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd conform de BRL4000 / KNA-protocol 4003, 

specificatie VS06 Waarderen en bijlage IV van de KNA 4.1. Vindplaatsen worden gewaardeerd op drie 

waarden (beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit) en daarbinnen op waarderingscriteria 

(tabel 2). Op ieder van de in totaal acht waarderingscriteria kan minimaal 1 en maximaal 3 worden 

gescoord. 

Bij de waardering wordt eerst nagegaan of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op basis van 

hun schoonheid of herinneringswaarde, als behoudenswaardig aangemerkt kunnen worden (figuur 

15). De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld. Een vindplaats is in 

principe behoudenswaardig, indien de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf 

of zes punten) scoren. De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio 

waarin de vindplaats zich bevindt. 

Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of een vindplaats toch behoudenswaardig is. Indien te 

verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de vindplaats ook 

in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor te zorgen dat terreinen die 

van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling 

vallen. 

Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig zijn aangemerkt, 

worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit. 

• Eerst vindt een afweging plaats op de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria; 

zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij een bovengemiddelde score van 

zeven punten of meer wordt het monument als behoudenswaardig aangemerkt. 

• Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering (minder dan 

zeven punten) nagegaan of het criterium representativiteit van toepassing is. Zo ja, dan wordt 

een voorstel gedaan voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef per categorie. 

• De overige vindplaatsen zijn niet behoudenswaardig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18. De waarderingssystematiek op basis van de BRL4000/KNA 4.1. 
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Waardestelling 

In het plangebied is uitsluitend sprake van archeologische resten uit de Nieuwe tijd. De resten zijn op 

basis van het onderzoek niet ouder dan de periode eind 18e/begin 20e eeuw. Ze zijn het resultaat van 

landbouwwerkzaamheden die voorafgaand aan de aanleg van het sportterrein in het plangebied 

hebben plaatsgehad.  

In tabel 2 zijn de scores van de waardestelling terug te vinden. Bij hoge scores (vijf of zes punten voor 

de fysieke kwaliteit en/of zeven punten of meer voor de inhoudelijke kwaliteit) wordt een vindplaats 

als behoudenswaardig beschouwd.  

Beleving 

Voor wat betreft beleving kan de vindplaats niet gescoord worden, omdat deze niet bovengronds 

zichtbaar is of kan worden. 

Fysieke kwaliteit 

De fysieke kwaliteit van de grondsporen en vondsten is redelijk tot goed te noemen. Sporen waren in 

het veld duidelijk herkenbaar, doordat ze donker afstaken tegen het lichtgekleurde duinzand. Hier 

bestond zelfs de mogelijkheid om aan de onderkant van de bouwvoor een onderscheid te maken 

tussen de bouwvoor en (oudere) moestuinbedden. Voor wat betreft de vondsten geldt dat deze nog 

duidelijke sporen vertoonden van oppervlaktebehandeling en/of versiering. Hierdoor waren de 

vondsten goed te dateren. 

Inhoudelijke kwaliteit 

De inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats is laag. Doordat vast staat dat alle grondsporen dateren uit 

de periode van de 18e of het begin van de 20e eeuw, bieden ze weinig aanvullende kennis van de 

ontwikkeling van het gebied in het verleden. Er is sprake van sporen van landgebruik met een lage 

ensemblewaarde en een geringe zeldzaamheid en informatiewaarde. Bovendien is de vindplaats niet 

representatief voor de omgeving, omdat zich in de intacte delen van het duin wél oudere 

archeologische resten kunnen aandienen. 

Tabel 2. Waardestelling. 

Waarden Criteria Score - hoog Score - middelhoog Score - laag 
     

Beleving Schoonheid n.v.t. 

 Herinneringswaarde n.v.t. 

Fysieke kwaliteit Gaafheid  2  

 Conservering  2  

     

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid   1 

 Informatiewaarde   1 

 Ensemblewaarde   1 

 Representativiteit nee 
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9. Conclusie en advies 

Conclusie 

In het plangebied zijn twee proefsleuven gegraven met een oppervlak van 67,5 m2 (circa 8,65% van het 

plangebied). Uit het onderzoek blijkt dat in het plangebied sprake is van een 35 cm dik pakket 

antropogene lagen, bestaand uit een bouwvoor met eronder een akkerlaag in de vorm vaan plant- of 

moestuinbedden. De akkerlaag reikt tot in een 20 à 35 cm dikke restant duinafzettingen. Getuige de 

restdikte van de duinafzettingen heeft in het verleden aftopping van het duin plaatsgevonden. Uit 

landschappelijke gegevens blijkt namelijk dat duinafzettingen van origine aanwezig waren in de vorm 

van een metersdik zandpakket met daarin overstoven vegetatieniveaus. 

Van vegetatieniveaus in het duinzand is in het plangebied geen sprake. In het eronder gelegen 

strandwalzand, vanaf 70-75 cm -Mv, is verder geen sprake van aanwijzingen voor bodemvorming die 

getuigen van bewoonbare omstandigheden. Eventuele bewoningsniveaus uit de periode Neolithicum 

tot en met de Vroege-Middeleeuwen zijn dus niet aanwezig. In de restant van de duinafzettingen is 

uitsluitend sprake van paalkuilen en kuilsporen met een datering in de Nieuwe tijd. De kuilsporen zijn 

daarbij op basis van vorm en humeuze opvulling geïnterpreteerd als plant- of boomgaten. De 

paalkuilen vertegenwoordigen een overblijfsel van houten structuurtjes (i.e. schuurtjes) of rechtlijnige 

structuurtjes zoals hekwerken. Ze getuigen, in combinatie met de andere sporen en de akkerlaag van 

een gebruik van het plangebied als akker. 

De sporen zijn aan de hand van vondstmateriaal en stratigrafische positie gedateerd in de periode van 

de 18e tot het begin van de 20e eeuw. Vermoedelijk zijn de sporen opgevuld geraakt toen net 

voorafgaand aan de inrichting van het terrein als sportveld het terrein is aangerijkt met humeuze 

grond. Deze grond is, aan de hand van de afwijkende kleur en humeuziteit en de vermenging van 

materiaaltypen met een verschillende datering, van elders opgebracht. Deze is vermoedelijk afkomstig 

van een nabijgelegen bos of beekdal. Bij de egalisatie van het terrein voor de aanleg van het sportveld 

zijn de sporen begraven geraakt onder de moderne bouwvoor. 

Op grond van de geringe zeldzaamheid, informatie- en ensemblewaarde is de vindplaats gewaardeerd 

als niet-behoudenswaardig. 

Advies 

Het selectieadvies omvat de volgende mogelijkheden: (1) het vrijgeven van het plangebied; (2) het 

behoud in situ van vindplaatsen (fysiek beschermen); of (3) het behoud ex situ van vindplaatsen 

(definitief opgraven). Het selectieadvies wordt voorgelegd aan de bevoegde overheid, die uiteindelijk 

een selectiebesluit moet nemen.  

Op grond van het proefsleuvenonderzoek is in het plangebied geen sprake van een 

behoudenswaardige vindplaats. Om deze reden wordt geadviseerd het plangebied verder 

archeologisch vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Dit vormt een advies. Op basis van het 

advies is het aan de bevoegde overheid van de gemeente Haarlem een selectieadvies uit te brengen 

over de omgang met archeologie in het plangebied. 
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10. Geraadpleegde bronnen 

Archeologische kaarten en databestanden 

• Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 

2007. 

• Archeologisch Informatie Systeem (Archis3), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), 

Amersfoort, 2015. 

• www.pdok.nl 

• www.ruimtelijkeplannen.nl 

• www.opentopo.nl 

• www.kleipijpen.nl 

• www.zoeken.cultureelerfgoed.nl 

• www.kadaster.nl 
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Bijlage 1. Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    
Nieuwe Tijd Late-Nieuwe Tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe Tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe Tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bijlage 2. Luchtfoto 
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Bijlage 3. Gemeentelijke archeologische beleidskaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Bijlage 4. Verwachtingskaart uit vooronderzoek (Melman, 2020) 
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Bijlage 5. Allesporenkaart 
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Bijlage 6. Vlaktekeningen 
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Bijlage 7. Sporen- en vullingenlijst 

Put Vlak Spoor Spooraard Spoor-
contour 

Spoorvorm Spoor-
diepte 

Gecoupeerd Vulling Kleur Kleur-
structuur 

Textuur Organische 
stof 

Opmerking 

01 001 0001 PK SCHERP RHK  20 Ja 1 BRGE heterogeen zs2 H1 Insteek 

       Ja 2 DBR homogeen zs3 H2 Kern 

01 001 0002 PK SCHERP RHK   Nee 1 DGRBR heterogeen zs3 H2 

 

01 001 0003 PK SCHERP RHK   Nee 1 DGRBR heterogeen zs3 H2   

01 001 0004 PK SCHERP RHK 10  Ja 1 DGRBR heterogeen zs4 H2   

01 003 0005 REC SCHERP RHK  Nee 1 DGR homogeen zs2   Recent, mogelijk van boring 

01 002 0006 PK SCHERP RHK  22 Ja 1 GRGE heterogeen zs2     

01 104 0007 PK      30 Ja 1 BRGR heterogeen zs2   in P1.2 

02 001 0008 PK SCHERP RHK   Nee 1 BRGR heterogeen zs2 H1   

02 001 0009 PK SCHERP RHK  50 Ja 1 BRGR heterogeen zs2 H1   

02 001 0010 PK SCHERP RHK   Nee 1 GRBR heterogeen zs2 H1   

02 001 0011 PK SCHERP RHK  14 Ja 1 DBRGR heterogeen zs2 H1   

02 001 0012 PK SCHERP RHK  45 Ja 1 LBRGR heterogeen zs2     

02 001 0013 KL SCHERP RND  24 Ja 1 BRGE heterogeen zs2 H1   

       Ja 2 DBR homogeen zs3 H2  

       Ja 3 GR heterogeen zs3   Nazak 

02 001 0014 PK SCHERP RHK   Nee        

02 001 0015   SCHERP RHK   Nee      recent 

02 001 0016 PK SCHERP RHK   Nee        

02 001 0017 PK SCHERP RHK   Ja        

02 001 0018 PK SCHERP RHK   Nee        

02 001 0019 KL SCHERP RND   Nee        
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Bijlage 8. Vondstenlijsten 

Aardewerk 

vnr wp vl spoor aantal soort wand rand bodem overig baksel periode datering opmerkingen 

1 1 1 1000 2 r 1 1 
  

oxiderend, loodglazuur N.T. 
 

schilfer en klein randje 

1 1 1 1000 1 S 2 1 
   

zoutglazuur, engobe N.T. XIXA fragment mineraalwaterfles, handgedraaid, Westerwald 

3 1 2 4 1 p 
 

1 
  

veldspaatglazuur N.T. ca. 1700 bruin randje met twee lijnen daaronder. China, 
Jingdezhen ovens 

4 1 3 5 1 S 2 1 
   

zoutglazuur, engobe N.T. XVI-XIX klein scherfje Keulen, Frechen 

5 1 1 1000 2 r 1 1 
  

oxiderend, loodglazuur N.T. 
 

binnenzijde loodglazuur, aanzet horizontaal oor 

5 1 1 1000 1 p 
  

1 
 

veldspaatglazuur N.T. 
 

fragment van bodem met standring, blauw randje, 
China 

5 1 1 1000 1 S 2 1 
   

zoutglazuur, engobe N.T. XIXA fragment mineraalwaterfles, handgedraaid, Westerwald 

8 2 1 1000 1 r 1 
   

oxiderend, loodglazuur N.T. 
 

binnenzijde loodglazuur, buitenzijde ijzerrijk 

8 2 1 1000 1 iw 
  

1 
  

N.T. XIX-XX fragment van bodem of kom 

8 2 1 1000 1 iw 1 
    

N.T. 1775-1800 stippenbloem, Engels 

8 2 1 1000 1 plastic 
  

1 geel plastic N.T. 1980-1985 dekseltje voor bierblik, Heineken 

12 2 1 1000 4 r 1 1 1 1 oxiderend, loodglazuur N.T. 
 

verdikte rand van kruik; worstoor; standringfragment 

12 2 1 1000 2 iw 
 

2 
 

1 
 

N.T. XIX-XX fragment van bodem en schilfer 

12 2 1 1000 3 p 
 

2 1 
 

veldspaatglazuur N.T. 1662-1735 accolade randje met blauwe beschildering, Kangxi; 
blank porselein 
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Kleipijpaardewerk 

vnr wp vl spoor aantal opp vl. behandeling versiering datering opmerkingen 

12 2 1 1000 1 geen raderingen, 
parelrand 

1660-1700 conf. Oostveen 2019, bijlage pijpaarde pag. 47-1 

 

Bouwkeramiek 

vnr wp vl spoor aantal maten determinatie datering opmerkingen 

1 1 1 1000 1 
 

fragment basteen N.T. met laagje stuc 

1 1 1 1000 1 
 

raaplaagfragment N.T. raaplaag met afwerklaag  

5 1 1 1000 1 dikte 2,6 cm. fragment van estrik N.T. ongeglazuurde vloertegel, oxiderend gebakken 

5 1 1 1000 1 
 

metselkalkfragment N.T. goed gemengde kalk zonder zichtbare schelpresten 

5 1 1 1000 1 dikte 0,7 cm. fragment 
wandtegel 

N.T. alleen een wit (tinglazuur) fragment is aanwezig 

8 2 1 1000 1 
 

fragment baksteen N.T. bezand oppervlak, oxiderend gebakken 

8 2 1 1000 1 
 

fragment baksteen N.T. fragment geeltje 

12 2 1 1000 1 
 

fragment baksteen N.T. slecht gemengde klei 

12 2 1 1000 1 
 

fragment kalk N.T. kalk, slecht gemengd 

 

 


