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AWLV-Nieuwsbrief – september 2019 
Redactie: Joanneke van den Engel-Hees nummer 45 

 

 

Van de redactie 

We gaan het nieuwe seizoen vliegend van 

start met allerlei archeologische activiteiten! 

Allereerst zijn komend weekend, 20 t/m 22 

september, de Vlietdagen in Leidschendam-

Voorburg. Op zaterdag organiseert de AWLV 

een symposiummiddag over de Romeinse 

waterwegen in Zuid-Holland. Het programma 

ziet er veelbelovend uit, dus komt allen! 

Daarnaast kunt u tijdens de Vlietdagen een 

pop-up tentoonstelling met de maquette van 

het Kanaal van Corbulo bekijken in Museum 

Swaensteyn. 

Tijdens de Nationale Archeologiedagen in 

oktober stellen wij de werkruimte open met 

een cursus aardewerkdeterminatie. U kunt 

ook meewerken aan het ontsluiten van de 

opgravingsdagboeken van Reuvens via Vele 

Handen. Of lees onze nieuwe publicatie van 

de hand van Wim van Horssen, ‘Spitten in de 

tuin van de bovenmeester’. 

De werkgroep was ook in het veld actief met 

onderzoek aan de Veursestraatweg en bij de 

Oostmolen en met educatie tijdens de 

Geoweek. We zijn bovendien weer op reis 

geweest, deze keer een zeer geslaagde trip 

naar Duitsland. Er is heel wat gebeurd de 

afgelopen tijd. Ik wens u veel leesplezier! 

Joanneke van den Engel-Hees 

 

 

Symposium “Romeinse waterwegen in Zuid-

Holland” op 21 september 

De AWLV organiseert tijdens de Vlietdagen op 

zaterdag 21 september een symposium over 

Romeinse waterwegen. Vier bekende archeo-

logen komen vertellen over de Romeinen en 

het belang van hun waterwegen in deze regio. 

Vanaf 12:45 u bent u van harte welkom in de 

Voorhof, Herenstraat 77 in Voorburg. De 

toegang is gratis. 

Transport over water speelde een enorm 

belangrijke rol in het Romeinse Rijk. Ook in de 

bodem van onze eigen waterrijke provincie 

zijn hiervan veel sporen en overblijfselen 

gevonden. Het Kanaal van Corbulo, de havens 

van Forum Hadriani, Goedereede en Naaldwijk 

en de Romeinse kano’s en platbodems 

gevonden bij Zwammerdam zijn hiervan 

voorbeelden. Archeologen Bram Jansen, 

Jeroen van Zoolingen, Ester van der Linden en 

Tom Hazenberg zullen tijdens dit symposium 

vertellen over hoe en waarom de Romeinen 

gebruik maakten van bestaande rivieren en 

kreken, hoe zij deze met elkaar verbonden 

door kanalen en havens aan te leggen en de 

betekenis hiervan. 

Voor meer informatie en het programma kunt 

u terecht op www.awlv.nl. Aanmelden is niet 

nodig. 

 

 
 

 

Pop-up tentoonstelling Kanaal van Corbulo 

Aansluitend bij het symposium over de 

Romeinse waterwegen in Zuid-Holland stelt de 

AWLV tijdens de Vlietdagen (20-22 septem-

ber) haar maquette van het Kanaal van 

Corbulo tentoon in de achterste zaal van 

Museum Swaensteyn in Voorburg. Van vrijdag 

t/m zondag kunt u tussen 13:00 en 17:00 u 

deze pop-up tentoonstelling gratis bezoeken. 
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Maquette van het Kanaal van Corbulo (foto: Vian 

Gast). 

 

Omstreeks 50 na Chr. liet de Romeinse 

generaal Gnaius Domitius Corbulo een verbin-

dingskanaal graven tussen de mondingen van 

de Maas en de Oude Rijn. Dit deed hij ten 

eerste om zijn soldaten bezig te houden en 

ten tweede zodat schepen de gevaarlijke 

Noordzee konden vermijden. Troepen, 

materiaal en voorraad werden via het Kanaal 

van Corbulo op een veilige en snelle manier 

vervoerd in Romeinse platbodems. Een model 

van zo’n Romeins vrachtschip (type ‘Zwam-

merdam’) ligt in de maquette. Ook zien we de 

soldaten aan het werk. 

Vrijwilligers van de AWLV en het museum 

zullen aanwezig zijn om u alles te vertellen 

over het beroemdste oude kanaal uit onze 

regio. Er zijn panelen met informatie, video- 

en vondstmateriaal en u kunt op de foto 

verkleed als Romein! Een leerzame en leuke 

activiteit voor het hele gezin. Voor meer 

informatie kunt u terecht op www.awlv.nl en 

www.swaensteyn.nl. 

 

 

Workshop aardewerk determineren tijdens 

de Nationale Archeologiedagen 

In het weekend van 12 en 13 oktober, tijdens 

de Nationale Archeologiedagen, geeft ons lid 

Wim van Horssen twee maal een workshop 

aardewerk determineren in de werkruimte 

van de AWLV. Wat voor soort aardewerk is 

het, waar werd het voor gebruikt en hoe oud 

is het? Aardewerk determineren is een leuk en 

belangrijk onderdeel van de archeologie. 

Tijdens deze workshop verwerf je globale 

kennis van de soorten aardewerk die tussen 

1400 en 1900 gangbaar waren. Je krijgt een 

kratje aardewerk uit een archeologische 

opgraving. Met je nieuw verworven kennis ga 

je dit aan de hand van foto's en tekeningen in 

groepjes determineren. De resultaten worden 

besproken. De workshop duurt ongeveer een 

uur. Naderhand is er gelegenheid om de 

werkruimte van de AWLV te bekijken. Voor 

koffie en thee wordt gezorgd. De toegang is 

gratis, ook voor niet-leden. 

 

Zaterdag 12 oktober van 15.00 tot 16.00 u. 

Zondag 13 oktober van 11.00 tot 12.00 u. 

Locatie: Van Naeltwijckstraat 9A in Voorburg. 

 

Let op, er is slechts beperkt plaats! Aanmelden 

kan tot 7 oktober bij secretariaat@awlv.nl. 

 

 

Spitten in de tuin van de bovenmeester 

Tijdens het Cultureel Zomerfestival op 

zaterdag 31 augustus 2019 op het Julianaplein 

in Voorburg ontving wethouder Van Eekelen 

het eerste exemplaar van ons nieuwe boekje 

‘Spitten in de tuin van de bovenmeester’. 

Deze publicatie van de hand van Wim van 

Horssen bevat het verslag van een 

archeologisch onderzoek dat de werkgroep 

ruim twintig jaar geleden heeft uitgevoerd op 

de hoek van de Herenstraat en de 

Rozenboomlaan, en waarvan de vondsten, 

verslagen, tekeningen en foto’s de afgelopen 

jaren zijn bestudeerd. 
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De opgraving vond plaats in de tuin van de 

directeurswoning van de Van Wassenaer-

Hoffmanschool. Deze school is kort daarna 

afgebroken om plaats te maken voor een 

kantoor met woningen. Voordat de school in 

1880 werd gebouwd, was op die plaats aan de 

kant van de Herenstraat een herberg met de 

naam ‘De Bonte Os’. Het gebruik van het 

terrein aan het oostelijke einde van de Heren-

straat gaat echter wel vijf eeuwen terug. 

Bij de opgraving zijn ruim 2500 scherven van 

aardewerk geborgen, tientallen pijpenkoppen, 

enkele munten, een schoen, 8,5 kilo botten en 

veel bouwmateriaal, waaronder wandtegels. 

Aan de hand van deze vondsten en de 

aangetroffen fundamenten en grondsporen, 

kon de werkgroep in grote lijnen de 

geschiedenis van het terrein reconstrueren. 

Uit die reconstructie blijkt dat het pand, 

waarin de herberg was gevestigd, dateert uit 

het eind van de 16
e
 of het begin van de 17

e
 

eeuw. Het besloeg twee percelen, waarvan 

het rechter vóór 1832, toen de eerste 

kadasterkaart verscheen, is afgebroken. 

Dankzij de opgegraven fundamenten en 

grondsporen is een aardig beeld verkregen 

van de inrichting van met name het linker 

perceel. 

Het stenen gebouw blijkt te zijn voorafgegaan 

door een houten huis of schuur. Voordien was 

op deze plaats een tuin. En voordat die tuin 

werd aangelegd, stond er een nog ouder 

houten gebouw, dat daar in de 15
e
 of 16

e
 

eeuw is neergezet. 

 

 
Glazen inktpot uit de 19

e
 eeuw (foto: Joanneke van 

den Engel-Hees). 

 

 

De overhandiging van het eerste exemplaar 

aan de wethouder gebeurde geheel in stijl. 

Een van de vondsten was een 19
e
-eeuwse 

inktpot, die voor de gelegenheid opnieuw 

gevuld was met inkt. De wethouder en Wim 

mochten met kroontjespen en inkt hun 

handtekening zetten onder een gedichtje van 

de hand van Vian Gast. 

Daarna was het boekje ‘Spitten in de tuin van 

de bovenmeester’ tijdens het Cultureel 

Zomerfestival verkrijgbaar bij de kraam van de 

AWLV. De verkoop liep uitstekend, want 

diverse mensen kwamen speciaal langs om 

het boekje te kopen. Leden van de vereniging 

konden het gratis afhalen bij deze kraam of 

anders op de werkavonden op woensdag van 

20.00 tot 22.00 uur in onze werkruimte. 

 

 
Wethouder Astrid van Eekelen en auteur Wim van 

Horssen zetten hun handtekening met kroontjes-

pen en inkt (foto: Ot Douwes). 

 

 

Dagboek van een Archeoloog 

C.J.C. Reuvens heeft tussen 1827 en 1834 

resten van de Romeinse stad Forum Hadriani 

opgegraven in Voorburg. Tijdens de opgraving 

liet hij per dag opschrijven welke Romeinse 

resten hij ontdekte. In deze 'dagboeken' staat 

ontzettend veel informatie, maar door het 

vroege overlijden van Reuvens heeft hij het 

helaas nooit kunnen publiceren. Hieronder zie 

je een pagina uit één van de dagboeken. Het is 

hoog tijd dat de informatie die in de 

dagboeken ligt opgeslagen wordt ontsloten en 

daar hebben we jouw hulp bij nodig! 

Dit is je kans om mee te helpen aan 

archeologisch onderzoek! Bovendien is het 

een mooie kans om meer te leren over de 

geschiedenis van de gemeente Leidschendam-

Voorburg en de Romeinse stad Forum 

Hadriani. 
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Pagina uit het dagboek van Reuvens (RMO). 

 

Het is de bedoeling dat de pagina’s uit 

Reuvens dagboeken worden ‘vertaald’ naar 

getypte tekst in modern Nederlands, zodat we 

Reuvens’ ontdekkingen beter toegankelijk 

maken voor onderzoek. Hieronder staat 

beschreven hoe je ons kunt helpen: 

 

1. Ga naar www.velehanden.nl 

2. Maak een account aan 

3. Zoek het project op de site 

4. Je kunt direct aan de slag met vertalen! 

 

Let op! Het project komt vanaf midden 

september online. 

Jasper van Kouwen, De Oudheidsfabriek 

 

 

Onderzoek Veursestraatweg 292-300 

Tussen 11 maart en 16 april 2019 werd op drie 

weilanden achter de Veursestraatweg 292-300 

in Leidschendam, deel van het plangebied de 

Duivenvoordecorridor, een bodemsanering 

uitgevoerd in opdracht van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg. In verband met de 

voorgenomen bouw van woningen op het 

terrein van de voormalige kassen was het 

nodig om een oude verontreinigde huisvuil-

laag te verwijderen. De sanering werd 

archeologisch begeleid door archeologische 

adviesbureau Transect en enkele leden van de 

AWLV. 

Op het terrein lag een sloot die tussen 1920 

en 1938 gedempt was met huishoudelijk afval. 

Er werd een grote hoeveelheid vondstmate-

riaal aangetroffen, waarvan slechts een 

gedeelte, vooral de dateerbare vondsten, is 

geborgen. Er is van alles en nog wat 

gevonden: leer, schoenzolen, tandenborstels, 

kammen, potten en pannen van geëmailleerd 

metaal, aardewerkscherven, kokosmatten, 

enkele pijpen van pijpaarde, Delftsblauw 

aardewerk, medicijnflesjes, drankflessen, 

waterkruiken, diverse stukken metaal zoals 

fietsonderdelen, zalfpotjes, gemberpotten, 

(Keulse) margarinepotten, metalen en 

aardewerk deksels, bierflessen, electra zoals 

stopcontacten en stoppen, etc. etc. 

 

 
Er is van alles gevonden (foto: Martin van Rijn). 

 

 
Metaalvondsten (foto: Martin van Rijn). 

 

Martin van Rijn heeft veel tijd besteed aan het 

schoonmaken en beschrijven van de vondsten, 

want ook dit ‘moderne’ vondstmateriaal is 

archeologie. Het determineren van dit 

materiaal is nog best lastig, omdat er weinig 

publicaties over zijn. Het verslag en de 

vondstenlijst zijn te vinden op de website van 

de AWLV. Aanvullingen of verbeteringen op 

de determinaties zijn van harte welkom. De 

resultaten zullen worden opgenomen in het 

rapport van Transect. 

Martin van Rijn en Joanneke van den Engel-Hees 
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Prikken naar de Oostmolen 

Enkele leden van de werkgroep zijn half april 

met de prikstok op zoek geweest naar de 

mogelijke funderingen van de voormalige 

Oostmolen in de Tedingerbroekpolder. Deze 

molen, die al in de 19
e
 eeuw is gesloopt, stond 

zo’n 150 meter ten zuidoosten van de Vliet 

aan de Goo Wetering, tussen de huidige 

spoordijk van de Randstadrail en het 

Zeeheldenkwartier. Het kleine onderzoek was 

een initiatief van een bewoner aan de 

Vlietweg, die daar grond in eigendom heeft, 

en over de verdwenen molen las in een 

hoofdstuk over de eerste windmolens aan de 

Vliet in het vorig jaar verschenen boek ’De 

Vliet langs Leidschendam en Voorburg’ van de 

Historische Vereniging Voorburg. De auteur 

van dit hoofdstuk, Wiard Beek, nam ook deel 

aan het prikonderzoek en had speciaal 

daarvoor een roestvast stalen prikstok laten 

maken, die hij na afloop aan de werkgroep 

heeft geschonken. 

 

 
Aan het werk met de prikstok (foto: Dick Bakkenes). 

 

Het kleine onderzoek met de prikstok, 

waarvoor toestemming was verkregen van het 

Hoogheemraadschap Delfland, heeft helaas 

niets opgeleverd. Aan geen van beide zijden 

van de sloot werden aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van molenfunderingen gevon-

den. De kans daarop was aan de zijde van de 

spoordijk ook niet groot, omdat daar de oever 

enkele tientallen centimeters opgehoogd 

bleek te zijn, voor een deel met steenachtig 

materiaal. Ander onderzoek dan met de 

prikstok naar de funderingen van de 

Oostmolen is vooralsnog niet mogelijk. 

Wim van Horssen 

 

Duitslandreis 

Inmiddels is het een goede traditie aan het 

worden: de AWLV-buitenlandexcursie. Met 

Hemelvaart, van woensdag 29 mei t/m zondag 

2 juni reisden 16 deelnemers weer af naar een 

archeologisch interessant gebied. Dit jaar 

stond Duitsland op het programma, waarbij 

we een bezoek brachten aan onder andere 

Xanten, Krefeld, Keulen en Heerlen, plaatsen 

met een rijke Romeinse geschiedenis. De 

Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana, de 

indrukwekkende collectie van het museum in 

Krefeld, de Romeinse sporen en bijzondere 

kerken in en rond Keulen en natuurlijk het 

Romeinse badhuis van Heerlen zijn een 

bezoek meer dan waard. Maar ook andere 

perioden kwamen aan bod, zoals in het fraaie 

Neanderthal Museum in de buurt van 

Düsseldorf. 

 

 
De Romeinse Eiffelwaterleiding in Hürth (foto: Vian 

Gast). 

 

 
Paul houdt een Neanderthaler gezelschap in het 

Neanderthal Museum (foto: Adelheid de Jonge-van 

’t Veer). 
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Heerlijk genieten van de zon in het Archeologisch 

Park Xanten (foto: Kees van der Brugge). 

 

Onze secretaris Vian Gast had een boeiend 

programma georganiseerd, waarin veel moois 

aan bod kwam. De sfeer zat er goed in bij de 

groep en het was prachtig weer, oftewel alle 

ingrediënten voor een zeer geslaagde reis! Op 

onze website kunt u Vians reisverslag lezen: 

https://www.awlv.nl/verslag-awlv-excursie-

naar-duitsland/. 

Joanneke van den Engel-Hees 

 

 

Geoweek 

In de week van 4 juni t/m 7 juni heeft de 

gemeente Leidschendam-Voorburg voor de 

derde keer meegedaan aan de Geoweek. 

Scholieren van het Marecollege (2e klas VWO) 

en het Bonaventuracollege (vmbo-t), beiden 

uit Leiden, en scholieren van groep 7 van Het 

Avontuur uit Zoeterwoude hebben door 

middel van grondboringen de grond van de 

weilanden achter de Veursestraatweg 292-300 

bestudeerd. De bodemopbouw is bekeken. 

Tevens is gezocht naar indicatoren van 

mogelijke bodemverontreiniging of van 

archeologische resten. Er is ook uitleg gegeven 

hoe men hoogtemetingen kan doen met een 

theodoliet en een GPS; de scholieren konden 

dat in de praktijk toepassen. 

Dit alles onder begeleiding van experts 

afkomstig van archeologisch adviesbureau 

Transect, aannemingsbedrijf Van Eijk, 

milieukundig adviesbureau Adverbo, Huijgens 

Lab, diverse leden van de AWLV en uiteraard 

medewerkers van de gemeente Leidschen-

dam-Voorburg met kennis van archeologie, 

cultuurhistorie en geologie. 

Op deze dagen was tegelijk ook Transect, in 

opdracht van de gemeente, bezig met een 

archeologisch bodemonderzoek waarbij de 

ligging van het Romeinse Kanaal van Corbulo 

in de bodem nader werd bestudeerd. In 

verband met de nominatie van de Limes als 

UNESCO Werelderfgoed in 2021 moet 

namelijk precies vastgesteld worden welke 

terreinen beschermd moeten worden als 

archeologisch monument. Medewerkers van 

Transect vertelden aan de scholieren waarom 

ze deze opgraving deden en wat ze zoal 

vonden. 

Door het schitterende weer en het 

enthousiasme van de scholieren was het een 

geslaagde week en we hopen dat het 

leerzame en gezellige dagen zijn geweest. 

Martin van Rijn 

 

 
Leerlingen aan de slag met de grondboor (foto: 

Martin van Rijn). 

 

 
Uitleg over het onderzoek naar het Kanaal van 

Corbulo door Transect (foto: Martin van Rijn). 
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Bronzen beeld Hadrianus gestolen 

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 

augustus is uit Buitenplaats Hadriani aan de 

Artensburghlaan in Voorburg het bronzen 

beeld van de kop van de Romeinse keizer 

Hadrianus van de natuurstenen sokkel voor 

Villa III gestolen. Het bestuur van de 

Parkvereniging Buitenplaats Hadriani heeft 

namens de eigenaren aangifte gedaan bij de 

politie. 

Het beeld was een cadeau van de BAM, de 

aannemer die de appartementen van 

Buitenplaats Hadriani heeft gebouwd, naar 

voorbeeld van een portret van keizer 

Hadrianus uit het Louvre. 

Gevreesd wordt dat Hadrianus snel in de 

smeltoven zal zijn verdwenen. Her en der in 

het land worden veel bronzen beelden 

gestolen. De opbrengst is met ca. € 2,50 per 

kilo niet heel hoog, maar voor een koper- of 

bronsdief op deze manier wel heel snel 

verdiend. De hoop is dat het beeld vervangen 

zal worden, mogelijk uitgevoerd in voor 

dieven minder aantrekkelijk materiaal. 

 

 
De gestolen bronzen kop van keizer Hadrianus 

(foto: Parkvereniging Buitenplaats Hadriani). 

 

Privacy-statement 

Alhoewel de AWLV formeel een zelfstandige 

vereniging is, conformeert zij zich aan het 

AWN-Privacyreglement (zie www.awn-

archeologie.nl). Binnen de AWLV is de 

penningmeester verantwoordelijk voor het 

gegevensbeheer en de privacy. Nieuwe leden 

van de AWLV moeten akkoord gaan met het 

genoemd privacyreglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website: www.awlv.nl 

 

Voorzitter: Kees van der Brugge 

Telefoon: 070-3272859 

Email: cavanderbrugge@casema.nl 

 

Secretaris: Vian Gast 

Telefoon: 06-11474762 

Email: secretariaat@awlv.nl 

 

Werkruimte: Van Naeltwijckstraat 9a, 

2274 NV Voorburg 

Werkavonden woensdag vanaf 20.00 uur. 

 

Emailadres van de redactie: 

joanneke.hees@gmail.com 

 

 


