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I. ALGEMEEN 

 

Voorwoord van de voorzitter 

 

Het jaar 2015 is voor onze archeologische werkgroep een goed jaar geweest. Niet dat wij een geweldi-

ge archeologische ontdekking hebben gedaan, ook niet omdat er een spectaculaire publicatie is ver-

schenen, maar gewoon omdat een hecht aantal leden zich elke week weer buigt over de vondsten die 

in het verleden zijn verzameld. Deze vondsten zijn geen eigendom van onze werkgroep, alhoewel zij 

wel door onze leden zijn verzameld bij talloze opgravingen door de jaren heen in onze gemeente. Wij 

behoren deze vondsten te analyseren, te rubriceren en zo mogelijk van een gedegen verslag aan de 

echte eigenaar terug te geven. Deze eigenaar is de Provincie Zuid-Holland. In het depot dat de provin-

cie beheert, wordt alles opgeslagen en voor het nageslacht bewaard. Wat van museale waarde is, komt 

natuurlijk bij de musea terecht. 

 

Enkele wetenswaardigheden, die ook al in onze nieuwsbrieven zijn verschenen, wil ik u niet onthou-

den. Er is een beleidsplan verschenen, een booronderzoek naar de ligging van het Kanaal van Corbulo 

heeft plaatsgevonden. De AWLV, nu al 30 jaar actief in onze gemeente, heeft vrijdag 10 oktober bij 

het minisymposium over Forum Hadriani een uitmuntende inleiding gehouden. De rondleidingen, na 

afloop op de locatie van Forum Hadriani, waar meer dan honderd mensen aan deelnamen, werden bij-

zonder gewaardeerd. Ook de publicatie van de gevonden kleipijpen rondom houtzaagmolen De Sala-

mander in Leidschendam is afgerond. Voor 2016 zijn we zeer benieuwd naar de opgraving bij Leid-

senhage, na de vondsten van de Vlaardingencultuur bij het vooronderzoek in augustus 2015. 

 

 

Bestuurlijke zaken 

 

De algemene ledenvergadering op woensdag 13 mei is bijgewoond door elf leden en vijf bestuursle-

den. Op woensdag 6 juni is er nog een extra algemene ledenvergadering geweest waar veertien leden 

en vier bestuursleden aanwezig waren. Deze laatste ledenvergadering had alles te maken met de wijzi-

ging van de statuten die op de agenda had gestaan van de vergadering van 13 mei. Toen was het voor 

wijziging benodigde aantal leden niet aanwezig, waardoor een tweede, extra vergadering noodzakelijk 

was. De wijziging van de statuten was ingegeven door het feit dat wij als vereniging in 2014 niet ont-

vankelijk waren verklaard na het indienen van zienswijzen tegen de voorgestelde insteekhaven bij 

Hoekenburg. De gewijzigde statuten geven het bestuur meer mogelijkheden om in rechte op te treden. 

Naast de wijziging van de statuten is ook de totstandkoming van een Beleidsplan voor de jaren 2015-

2020 door een besluit van de ledenvergadering beklonken. 

Ook dit jaar is het bestuur weer diverse malen voor overleg bijeengekomen. Er waren zes bestuursver-

gaderingen. Met de regioarcheoloog, Antoine Roeloffs, later in het jaar geassisteerd door Linda van de 

Geijn, is vier keer overleg gevoerd, de eerste tweemaal alleen met de AWLV als gesprekspartner, de 

keren daarna ook met vertegenwoordigers van de andere Pactgemeenten, Wassenaar en Voorschoten. 

Dat overleg vindt in een informele en openhartige sfeer plaats. 

Net als in vorige jaren zijn ook dit jaar in maart en september de veldwerkleidersvergaderingen bijge-

woond die door de afdeling Den Haag en omstreken van de AWN worden georganiseerd. 

Meer informeel van aard was het bijwonen van een Cultuurborrel, altijd goed voor de contacten met 

plaatselijke politici en andere culturele instellingen. 

Ons bestuurslid Titia Kiers is aanwezig geweest bij vijf bijeenkomsten van het Platform TOEN Leid-

schendam-Voorburg, dat vanaf mei is verder gegaan onder de naam Erfgoedpodium. 
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Gebouw 

 

De AWLV wordt bij het overleg met de Vereniging van Eigenaren (VvE) vertegenwoordigd door onze 

voorzitter, Kees van der Brugge, en onze adviseur Martin van Rijn. Er zijn ingrijpende werkzaamhe-

den aan de riolering uitgevoerd. Verder zijn er ook werkzaamheden aan de achtergevel uitgevoerd. 

 

 

Overige zaken 

 

In de werkruimte hebben vier lezingen plaatsgevonden van de afdeling Den Haag en omstreken van de 

AWN, evenals de algemene ledenvergadering van die afdeling. 

 

Het ledenaantal is per saldo gelijk gebleven. Aan het eind van 2015 had de vereniging 65 leden en do-

nateurs. 
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II. DE ARCHEOLOGISCHE KERNACTIVITEITEN 

 

1. Onderzoek en begeleiding in het veld 

 

In 2015 is helaas geen grootschalig veldwerk door ons uitgevoerd. 

Er zijn alleen op woensdag 4 februari samen met enkele schoolklassen van de groepen 5, 6 en 7 van 

basisschool De Zonnewijzer en in samenwerking met RAAP BV in de wijk Rietvink in Leidschendam 

enkele grondboringen verricht om de ligging van het Kanaal van Corbulo beter in beeld te krijgen. 

Daarnaast hebben in augustus enkele leden meegelopen bij het booronderzoek door RAAP BV in de 

volkstuinen naast Park Arentsburgh. 

 

 

2. Vondstverwerking 

 

De midweekse vondstverwerkingsavonden zijn goed bezocht. Met het oog op de inrichting van een vi-

trine in houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam en een rapport over de gevonden pijpen is 

verder gewerkt aan de vondsten die zijn opgegraven op het terrein waar eerder die molen had gestaan, 

voordat die werd herbouwd op de huidige locatie.  

 

 
Kommetje met koopman van Molen de Salamander (foto: Joanneke Hees). 

 

Na afronding van dit vondstcomplex zijn voor RAAP BV de vondsten die in augustus bij het booron-

derzoek in de volkstuinen naast Park Arentsburgh zijn gedaan, beschreven, evenals diverse vondsten 

die door de tuinders in de loop der jaren zijn gedaan. 

 

Ook een particuliere collectie, de collectie De Rooij, die wij ooit ontvangen hebben, is beschreven. 

 

Voorts is een aanvang gemaakt met het uitwerken van de opgraving Herenstraat 1 in Voorburg. 

 

Op woensdag 27 mei is onder grote belangstelling door Gerard van der Drift een workshop aardewerk 

restaureren verzorgd. 
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III. VOORLICHTING EN EVENEMENTEN 

 

1. Website 

 

De website wordt regelmatig bekeken, zo blijkt uit reacties en heeft al verschillende nieuwe leden op-

geleverd. Er moet echter nog wel meer informatie aan de site worden toegevoegd om hem aantrekke-

lijk te houden. 

 

 

2. Gegeven lezingen en lessen 

 

Ter opluistering van het begin van een onderzoek door RAAP BV naar het Kanaal van Corbulo heb-

ben op woensdag 4 februari diverse schoolkinderen van de groepen 5, 6 en 7 van basisschool De Zon-

newijzer les gekregen in het zetten van boringen. 

 

Op donderdag 21 mei hebben wij in de werkruimte bezoek gekregen van 14 leden van de Vereniging 

van Oud-Employés der Koninklijke Shell, afdeling Den Haag (VOEKS). Na een korte ontvangst heb-

ben wij onze gasten het een en ander verteld over de geschiedenis van de AWLV en over Forum Ha-

driani en het Kanaal van Corbulo. Na de voordrachten en een bezichtiging van de werkruimte heeft het 

gezelschap zich op de fiets begeven naar Park Arentsburgh waar wij een rondleiding hebben gegeven 

langs de stadsbakens. Na deze rondleiding is de groep verder gefietst naar de wijk Rietvink in Leid-

schendam, naar het Romeinenpad, waar een deel van het Kanaal van Corbulo is gereconstrueerd en 

naar de Rietvinklaan, waar enkele plaquettes liggen met informatie over het Kanaal van Corbulo en 

waar de loop van het Kanaal in de bestrating is aangegeven. Tussendoor werd nog even halt gehouden 

bij de Dokter van der Stamstraat, waar een dag eerder een opgraving van het kanaal was beëindigd. 

 

 
Opgravingssleuf van RAAP in de Dokter van der Stamstraat, waar een stuk van het 

Kanaal van Corbulo is aangetroffen (foto: Martin van Rijn). 
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3. Evenementen 

 

Dit jaar hebben wij voor de tweede keer een kraam bemand op het Cultureel Zomerfestival in winkel-

centrum Julianabaan in Voorburg op zaterdag 29 augustus. 

De belangstelling was goed en diverse mensen hebben zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. 

Mede vanwege onze aanwezigheid op het zomerfestival hebben wij ook dit jaar afgezien van deelna-

me aan Open Monumentendag, met name ook omdat het thema Kunst & Ambacht minder goed aan-

sloot op onze werkzaamheden. 

 

Op vrijdag 16 oktober, de eerste dag van de Nationale Archeologiedagen, hebben wij een behoorlijke 

bijdrage geleverd aan het minisymposium Forum Hadriani – Een Romeinse stad in Voorburg, dat op 

verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg was georganiseerd door Buro de Brug. Op het 

symposium heeft Joanneke Hees een van de voordrachten voor haar rekening genomen over onze be-

trokkenheid de afgelopen dertig jaar bij Forum Hadriani. Achterin de zaal hadden wij twee informatie-

stands ingericht met voorlichtingsmateriaal en replica’s van Romeinse vondsten waar mensen met vra-

gen terecht konden. Na de lezingen hebben onze leden tijdens een rondwandeling met vier grote groe-

pen met belangstellenden door Park Arentsburgh en naaste omgeving verteld over wat er zich zoal in 

de ondergrond bevindt en heeft bevonden. 

 

 
Rondleiding na het minisymposium over Forum Hadriani (foto: Idsard Bosman). 

 

 

4. Tentoonstellingen 

 

Voor houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam hebben wij een van de vitrines opnieuw inge-

richt met archeologische vondsten die zijn gedaan op de plaats waar de molen voor de verplaatsing 

naar zijn huidige locatie heeft gestaan. Deze vitrine zal in de loop van 2016 officieel worden ingewijd. 

 

Voor de tentoonstelling Leven langs de Limes - Voorburg in het Archeologiehuis Zuid-Holland van 9 

juli 2015 tot en met 13 maart 2016, waarin met name aandacht werd besteed aan Forum Hadriani en 

het Kanaal van Corbulo, hebben wij de maquette van het Kanaal van Corbulo uitgeleend die is ge-

maakt door leden van de voormalige Archeologische Werkgroep Leidschendam. 
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5. Excursies 

 

Op vrijdag 29 mei was de excursie naar Nijmegen in het kader van ons 30-jarig jubileum. Na een 

stadswandeling langs overblijfselen uit de Romeinse Tijd in Nijmegen-Oost is een bezoek gebracht 

aan Museum Het Valkhof. Daar kregen wij een rondleiding over de tentoonstelling ‘Van hun voetstuk’ 

over vondsten van Romeinse bronzen beelden langs de Nedergermaanse Limes. 

 

Een tweede excursie voerde ons op donderdag 5 november naar de Tweede Kamer, waar een van onze 

leden een rondleiding had georganiseerd. 

 

 

6. Publicaties 

 

a. Nieuwsbrieven 

 

Dit jaar hebben wij twee nieuwsbrieven uitgegeven, nummer 38 in april en nummer 39 in oktober. 

Mede dankzij verspreiding per e-mail en door de plaatsing op onze website wordt een doelgroep be-

reikt die aanzienlijk ruimer is dan alleen de leden van de AWLV. Het aantal digitale abonnees be-

draagt thans 213. 

 

 

b. Krantenartikelen 

 

De krantenberichten over archeologie in de gemeente Leidschendam-Voorburg gingen dit jaar voorna-

melijk over het onderzoek naar het Kanaal van Corbulo. Verder werd aandacht besteed aan het door de 

werkgroep gepubliceerde rapport over de Leidsekade.  
 

3 februari AD/Haagsche Courant: Oud geheim onderzocht. Weer onderzoek naar Romeins Kanaal van 

Corbulo. 
3 februari De Erfgoedstem: Op zoek naar de dam van Leidschendam. 
4 februari Het Krantje: Het mysterie van Corbulo. Op zoek naar de dam van Leidschendam. 
11 februari Het Krantje: Onderzoek naar het mysterie van Corbulo. 
12 februari Voorburgse Courant/Leidschendammer: Graven naar verdwenen gracht. 
18 februari AD/Haagsche Courant: Doorbraak in onderzoek naar Romeins kanaal van Corbulo. 
19 februari Voorburgse Courant/Leidschendammer: Kanaal van Corbulo liep andere kant op. Bijzondere 

ontdekking! 
26 februari Voorburgse Courant/Leidschendammer: Mysterie van het Kanaal van Corbulo. 
27 februari Voorburgs Dagblad: Publicatie archeologisch onderzoek Leidsekade. 
27 februari www.midvliet.nl: Archeologisch onderzoek Leidsekade gepubliceerd. 
2 maart www.dichtbij.nl: Resultaten bekend van archeologisch onderzoek Leidsekade. 
4 maart Het Krantje: Archeologisch vondsten Leidsekade. 
5 maart Voorburgse Courant/Leidschendammer: AWLV maakt vondsten bekend. 
7 mei Voorburgse Courant/Leidschendammer: Voel je even Romein. 
28 mei Voorburgse Courant/Leidschendammer: Nieuwe ontdekking over hét kanaal. 
28 mei Het Krantje: Weer sporen van Kanaal van Corbulo gevonden. 

7 oktober Het Krantje: Forum Hadriani – een Romeinse stad in Voorburg. Uitnodiging minisymposium op 

16 oktober. 
5 november Voorburgse Courant/Leidschendammer: ‘Leven langs de Limes’ in Archeologiehuis verlengd. 
12 november Voorburgse Courant/Leidschendammer: Dialezing. 
 

 

c. Rapporten 
 

In 2015 zijn de volgende rapporten verschenen: 

 

- T. Gribnau, ‘Verslag van een archeologisch onderzoek van de kleipijpen op het terrein van de Mo-

len de Salamander te Leidschendam’, Voorburg 2015; 

http://www.midvliet.nl/
http://www.dichtbij.nl/
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- W. van Horssen, ‘Verslag van een archeologisch onderzoek op het terrein Leidsekade 39 in Leid-

schendam’, Voorburg 2015. 

 

 

d. Tijdschriftartikelen 

 

Bijgaand een overzicht van artikelen die de AWLV betreffen of met vermeldingen van en uit onze 

nieuwsbrieven: 

 

- A.P. van den Band, ‘Een bordje met een tekst’, Kwadrant 33
e
 jaargang 2015, nr. 2, p. 6-7; 

- J. Coenraadts, ‘Nieuwsbrief nr. 37, dec. 2014 (Afd. 7 – Den Haag e.o. / AW Leidschendam-Voor-

burg)’, Westerheem 2, jaargang 65, april 2015, p. 107-108; 

- J. Coenraadts, ‘Nieuwsbrief nr. 38, april 2015 (Afd. 7 – Den Haag e.o. / AW Leidschendam-Voor-

burg)’, Westerheem 4, jaargang 65, augustus 2015, p. 217-218; 

- J. Coenraadts, ‘Nieuwsbrief nr. 39, okt. 2015 (Afd. 7 – Den Haag e.o. / AW Leidschendam-Voor-

burg)’, Westerheem 6, jaargang 65, december 2015, p. 392-393. 
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IV. PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN IN 2016 – 2017 

 

Voor de periode 2016 – 2017 zal het accent liggen op: 

 

a. het doen van waarnemingen en het uitvoeren van kleinschalige archeologische onderzoeken al dan 

niet op terreinen die door het bevoegde gezag zijn vrijgegeven; 

 

b. het uitvoeren van het beleidsplan voor de periode 2015-2020; 

 

c. het actief blijven bijdragen aan het Erfgoedpodium; 

 

d. het overdragen van vondsten aan de provincie met inbegrip van de documentatie; dit betreft een 

meerjarenproject; 

 

e. het redden van tekeningen die door lekkages waterschade hebben opgelopen; 

 

f. het uitbrengen van een rapport over de opgraving Herenstraat 1; 

 

g. het continueren van een regelmatig overleg met de regioarcheologen; 

 

h. het deelnemen aan het Cultureel Zomerfestival op zaterdag 27 augustus 2016; 

 

i. het mede ontwikkelen van plannen voor de visualisatie van Forum Hadriani; 

 

j. het meedenken over de herinrichting van de Romeinenzaal in Museum Swaensteyn; 

 

k. het meedoen aan de Nationale Archeologiedagen (14, 15 en 16 oktober 2016); 

 

l. een excursie in mei 2016 naar het Engelse deel van de Limes, de Muur van Hadrianus. 


