Jaarverslag 2011
Programma van activiteiten 2012 en 2013

Het bestuur van de vereniging AWLV is sinds de algemene ledenvergadering van 27 april
2011 als volgt samengesteld:
dhr. C.A. van der Brugge voorzitter
dhr. mr R.L. Hirschel
secretaris
mevr. drs J. Hees
penningmeester
mevr. drs A.E. Oostdijk
lid
mevr. ir T. Kiers
lid

(informatie over dit verslag is verkrijgbaar bij de secretaris)
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I. ALGEMEEN
Algemeen
Het jaar 2011 was een afwisselend jaar voor de vereniging. Voor het eerst sinds 2008 was er weer
gelegenheid om zelfstandig op te graven en wel aan de Parnashofweg in Leidschendam, terwijl wij
ook dit jaar ook een keer beroepsarcheologen konden assisteren bij hun zoektocht naar het Kanaal van
Corbulo.
Voor de deelnemers aan de werkavonden die zich de afgelopen tijd met de vondsten van de opgraving
bij een boerderij aan de Noortheylaan in Leidschendam hebben beziggehouden was er 26 maart een
rondleiding door de gerestaureerde boerderij.
Op het gebied van voorlichting en educatie waren er dit jaar de tentoonstelling in het Stadsmuseum
waaraan wij een bijdragen hebben geleverd en de archeologielessen voor verschillende klassen van het
Veurs Lyceum.
Bestuurlijke zaken
De algemene ledenvergadering op woensdag 27 april telde 17 aanwezigen. Na afloop heeft ons lid
Julius van Roemburg iets verteld over het onderwerp waarover hij een scriptie aan het schrijven was:
Romeinse militaria uit de 'civiele' nederzettingen uit een deel van Zuid-Holland (tussen Rijn en Maas),
waarbij hij antwoord heeft gegeven op de vraag in hoeverre het beeld uit deze regio vergelijkbaar is
met het beeld uit de Bataafse regio.
Het bestuur is zesmaal formeel in vergadering bijeen gekomen. Daarnaast is er regelmatig in kleine
kring overlegd.
Door het bestuur zijn traditiegetrouw in maart en september de veldwerkleidersbijeenkomsten die door
de afdeling Den Haag en omstreken van de AWN worden georganiseerd, bijgewoond. De avond in
september heeft in onze werkruimte plaatsgevonden.
Ook de Netwerkdag voor belangenbehartigers van archeologie in Zuid-Holland in het Archeon in Alphen aan de Rijn, evenals de landelijke Reuvensdagen in Haarlem zijn bezocht.
De secretaris heeft namens de werkgroep zitting in een commissie van de gemeente LeidschendamVoorburg die zich onder leiding van de betrokken wethouder van cultuur bezighoudt met de uitvoering
van het masterplan van de gemeente inzake het visualiseren van Forum Hadriani. Op donderdag 17
maart vond in de raadszaal in Voorburg een informatiebijeenkomst over het monument in Park Arentsburgh plaats. Over de teksten voor het monument is advies uitgebracht.
Een ander bestuurslid heeft namens de werkgroep zitting in het project Wiki TOEN LeidschendamVoorburg van de bibliotheek.
Om de contacten tussen de werkgroep en de (tijdelijke) regioarcheologe te verbeteren is een tweemaandelijks overleg gestart. De eerste indrukken zijn zeer positief.
Gebouw
Het hebben van een eigen werkruimte is in deze tijd een groot goed. Een punt van zorg blijft de buurt.
Zo was er wederom een ruitbreuk. Bij de jaarlijkse klusdag is verder gegaan met het buitenschilderwerk. Ook is de werkruimte weer eens goed schoongemaakt.
Het overleg met de Vereniging van Eigenaren (VvE) onder leiding van onze voorzitter Kees van der
Brugge vindt in de werkruimte plaats.
Overige zaken
In de werkruimte hebben 3 lezingen plaatsgevonden die waren georganiseerd door de AWN-afdeling
Den Haag en omstreken. Ook de algemene ledenvergadering (met lezing) en de
najaarsveldwerkleidersbijeenkomst van die afdeling hebben in de werkruimte plaatsgevonden.
Het ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven. Aan het eind van 2011 had de vereniging 67 leden en donateurs.
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II. DE ARCHEOLOGISCHE KERNACTIVITEITEN
1. Onderzoek en begeleiding in het veld
a. Onderzoek
Parnashofweg
Op zaterdag 5 maart heeft de AWLV een deel van een bouwput aan de Parnashofweg in Leidschendam mogen onderzoeken ter aanvulling op eerder onderzoek ter plaatse door het archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf. Op circa 1,80 m onder het maaiveld zijn tientallen donkergrijze
aardewerkscherven van een of meer kogelpotten met bezemstreekversiering gevonden. Ook ander
middeleeuws aardewerk is aangetroffen, naast een enkel fragment Romeins. De vondst van middeleeuwse scherven is voor onze gemeente tamelijk bijzonder, aangezien de meeste vondsten doorgaans
van daarvoor of daarna dateren. Grondsporen zijn helaas niet gevonden.

Enkele AWLV-leden aan het werk tijdens de opgraving aan de Parnashofweg (foto: Martin van Rijn).

Zaagmolenstraat
In november hebben enkele leden van de AWLV geassisteerd bij een archeologisch onderzoek van het
Archeologisch Adviesbureau RAAP op de bouwlocatie Zaagmolenstraat en Schoorlaan in Leidschendam. Er zijn proefsleuven gegraven om te kijken of ook op deze plek het Kanaal van Corbulo was te
vinden. Het Kanaal is niet gevonden, wel een natuurlijke kreek met een oeverwal.
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b.

Begeleiding

De werkgroep is door de regioarcheologe gevraagd om enkele kleine bouwwerkzaamheden archeologisch te begeleiden. Door verschillende oorzaken, zoals tegenwerking van de betrokken particulieren
of uitstel van de werkzaamheden, heeft er uiteindelijk geen begeleiding plaats kunnen hebben.

2. Vondstverwerking
Tijdens de werkavonden is door een enthousiaste groep verder gewerkt aan het materiaal van de opgraving (2000) bij een boerderij aan de Noortheylaan. Inmiddels zijn bijna alle vondstgroepen bekeken. De meest aansprekende vondsten zijn getekend. In de Nieuwsbrief zijn enkele raadselachtige of
bijzondere vondsten gepubliceerd. Daarop zijn diverse reacties binnengekomen.
Helaas zijn de rapporten over de oude onderzoeken aan de Rodelaan en op het voormalige terrein van
Scouting Orion aan het Veurselaantje nog niet gereedgekomen.
Een van de leden heeft een groot deel van de diacollectie gedigitaliseerd en beschreven.
Op de werkavonden zijn zo’n 8-10 leden aanwezig.
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III. VOORLICHTING EN EDUCATIE
1. Gegeven lezingen
In dit verslagjaar is tweemaal een lezing gegeven.
10 januari
11 maart

Lezing voor de Rotary Voorburg over Forum Hadriani: een Romeinse stad onder Voorburg door
Joanneke Hees
Lezing als openingshandeling van de tentoonstelling ‘Expeditie Steentijd’ in het Stadsmuseum
Leidschendam-Voorburg: Opgraving Frekeweg door Robert Hirschel

2. Educatie
De Archeologische Werkgroep is begin 2011 door het Veurs Lyceum in Leidschendam benaderd om
een archeologieles te verzorgen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de school. In
samenwerking met medewerkers van Archeologisch Adviesbureau RAAP en milieuadviesbureau
Adverbo was het mogelijk om de circa 20 leerlingen een aantal grondboringen te laten zetten in een
weiland aan de Veursestraatweg in Leidschendam in de hoop om sporen van het Kanaal van Corbulo
te vinden. Deze les heeft later in het jaar een vervolg gekregen voor twee VWO-klassen van dezelfde
school.
1 april
12 december

Archeologieles met boringen aan leerlingen uit verschillende klassen tijdens het 40-jarig
jubileum van het Veurs Lyceum.
Archeologieles met boringen aan de 1e en 4e klas VWO van het Veurs Lyceum.

Leerlingen lopen met de weerstandsmeter (foto: Martin van Rijn).
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3. Evenementen
Op Open Monumentendag, zaterdag 10 september 2011, heeft de werkgroep traditiegetrouw een stand
bemand bij de Oude Kerk in Voorburg. Als speciale attractie was er voor de bezoekers een prijsvraag
waarbij archeologische vondsten moesten worden gedateerd.

4. Tentoonstelling
Ten behoeve van de tentoonstelling “Expeditie Steentijd. Vlaardingen-cultuur: jagers worden boeren”
die van 12 maart tot en met 15 mei in het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg is gehouden zijn enkele voorwerpen uitgeleend om twee vitrines over de opgraving aan de Frekeweg in Leidschendam in
te richten.

5. Publicaties
Publicaties van de AWLV zelf
De Nieuwsbrief van de AWLV is dit jaar 2 keer uitgekomen. Mede dankzij verspreiding per e-mail
wordt een doelgroep bereikt die aanzienlijk ruimer is dan alleen de leden van de AWLV. Het aantal
elektronisch verzonden exemplaren bedraagt thans zo’n 170.
Publicaties over archeologie en archeologisch onderzoek met een relatie tot het werkterrein van de
AWLV
Ook in 2011 is er veel aandacht in de kranten voor Forum Hadriani. Daarnaast is er aandacht voor een
tentoonstelling over de Steentijd in het Stadsmuseum en voor de archeologielessen op het Veurs Lyceum.
a. Krantenartikelen
6 januari
3 februari
3 februari
11 februari
10 maart
10 maart
17 maart
17 maart
31 maart
7 april
7 april
7 april
1 juni
16 juni
8 september
10 september
24 november
29 december

Het Krantje: Forum Hadriani even hoofdstad Romeinse rijk. Nominatie voor Werelderfgoed.
Het Krantje: Romeinse Rijk komt tot leven in Voorburg.
www.erfgoedstem.nl: Leidschendam-Voorburg. Romeinse Rijk in park Arentsburgh-Hoekenburg.
Haags Nieuwsblad: Romeinse Rijk verbeeld in park Arentsburgh-Hoekenburg.
Voorburgse Courant/Leidschendammer: Reizende presentatie ‘Expeditie Steentijd’.
Het Krantje: Expeditie Steentijd in Stadsmuseum.
Voorburgse Courant/Leidschendammer: Forum Hadriani.
Het Krantje: Informatieavond uitbeelding Forum Hadriani.
Het Krantje: Traktaties uit de Steentijd in Stadsmuseum.
Het Krantje: Feest op Veurs Lyceum.
Het Krantje: Veurs zoekt archeologische resten.
Voorburgse Courant/Leidschendammer: Veurs viert feest.
Voorburgse Courant/Leidschendammer: Opening Groot Zijdepark.
Het Krantje: Groot Zijdepark heropend.
Het Krantje: Archeologisch onderzoek.
Programmakrant Open Monumentendag Gemeente Leidschendam-Voorburg, “Nieuw gebruik –
Oud gebouw”: Vereniging Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg.
Voorburgse Courant/Leidschendammer: Leidschendam Centrum. Archeologie.
Het Krantje: Romeinse boten in De Rietvink.
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b.

Overige publicaties

- J. Coenraadts, ‘Nieuwsbrief AWLV nr. 29, april 2011 (Afd. 7 – AW Leidschendam-Voorburg)’,
Westerheem 4, jaargang 60 – augustus 2011, 202-204;
- J. Coenraadts, ‘Nieuwsbrief AWLV nr. 30, augustus 2011 (Afd. 7 – AW Leidschendam-Voorburg)’,
Westerheem 6, jaargang 60 – december 2011, 333.

Spreukbordje uit de opgraving van boerderij Noorthey. Op onze oproep in de AWLV-Nieuwsbrief
kwamen diverse reacties binnen (foto: Joanneke Hees).
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IV. PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN IN 2012 – 2013
Voor de periode 2012 – 2013 zal het accent liggen op de volgende activiteiten. Sommige van die activiteiten waren overigens al gepland voor 2011-2012.
a. Het op verzoek van de regioarcheologe doen van waarnemingen en het uitvoeren van kleinschalige
archeologische onderzoeken al dan niet op terreinen die door het bevoegde gezag zijn vrijgegeven.
Dankzij in het verleden opgebouwde contacten zal en kan waar nodig worden samengewerkt met
beroepsmatig werkzame archeologen zowel bij eigen projecten als bij projecten van derden.
b. De AWLV zal actief blijven bijdragen aan het historisch informatiepunt TOEN, onder meer in de
diverse werkgroepen die zijn ingesteld.
c. Aan een eigen website wordt volop gewerkt. De plannen hebben wel vertraging opgelopen mede
door wijzigingen in de website van de landelijke vereniging waaraan wordt aangehaakt.
d. Er zal een bijdrage worden geleverd aan het Midzomerfeest Winkelcentrum Damplein, Leidschendam Centrum op zaterdag 23 juni 2012 en aan Open Monumentendag die in 2012 in het teken staat
van het thema “Groen van toen”.
e. Het overdragen van vondsten aan de provincie met inbegrip van de documentatie. Dit betreft een
meerjaren project.
f. Uitbrengen van rapporten over de opgravingen Rodelaan en Veurselaantje/Orion en een publicatie
over de opgraving in 2000 bij een boerderij aan de Noortheylaan.
g. Verzorgen van lessen archeologie op het Veurs Lyceum en eventuele andere scholen.
h. Het in samenwerking met de regioarcheologe organiseren van een congres over Forum Hadriani
wanneer het AAC-boek over de laatste opgravingen van Forum Hadriani zal uitkomen.
i. Continueren tweemaandelijks overleg met de regioarcheologe.
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