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I. Algemeen
1.1 Voorwoord van de voorziFer
Het jaar 2019 is voor onze archeologische werkgroep wederom een goed jaar geweest.
De trouwe kern van leden bleef op peil en er meldden zich ook enkele nieuwe leden. Met toewijding
worden opgravingen van soms wel twin`g, der`g jaar geleden uitgewerkt. De documenta`e is vaak niet
helemaal op orde, sommige vondsten ziQen in de verkeerde doos of tekeningen ontbreken, maar door de
kennis en ervaring van onze leden lukt het toch al`jd een gedegen verslag te maken van deze opgravingen.
Op de nieuwjaarsborrel hield ons lid Wim van Horssen een boeiende lezing over het onderzoek van de
opgraving Herenstraat 1. De buitenlandexcursie naar Duitsland die eind mei werd gehouden ging naar tal
van interessante archeologische plaatsen in de omgeving van Keulen. Tijdens het Cultureel Zomerfes`val
werd het eerste exemplaar van het boek “SpiQen in de tuin van de bovenmeester” overhandigd aan
wethouder Astrid van Eekelen. Tijdens de Vlietdagen werd voor een volle zaal het symposium over de
Romeinse waterwegen in Zuid-Holland gehouden. Ook kon men in museum Swaensteyn de pop-up
tentoonstelling over het Kanaal van Corbulo bezoeken.
Een volledig verslag van alle ac`viteiten van onze werkgroep kunt u lezen in de nieuwsbrieven op onze
website www.awvl.nl.
Wilt u de nieuwsbrieven gra`s ontvangen per e-mail, dan kunt u dit melden op de website.
Kees van der Brugge

1.2 Bestuurlijke zaken
De Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april 2019 is bijgewoond door der`en leden, vijf
bestuursleden en één gast, de spreker dhr. Peter van der Ploeg.
In 2019 zijn er zeven bestuursvergaderingen geweest. Er is tweemaal regio-overleg geweest, bijgewoond
door Joanneke van den Engel-Hees, Vian Gast en Ti`a Kiers. Er zijn twee veldwerkleidersvergaderingen
geweest, bijgewoond door Joanneke van den Engel-Hees en Bram van den Band. Ti`a Kiers heeg drie
vergaderingen van het Erfgoedpodium bijgewoond. Zij is ook bij de vergadering van de Overleggroep
Planvorming Forum Hadriani aanwezig geweest, op 15 juli o.l.v. Marie-France van Oorsouw.

1.3 Gebouw
De AWLV wordt bij het overleg met de Vereniging van Eigenaren (VvE) vertegenwoordigd door onze
voorziQer, Kees van der Brugge en onze adviseur Mar`n van Rijn.
Begin 2019 is op een tweetal plekken lekkage geconstateerd, o.a. in de poort. Opvallend is dat zeer
regelma`g `jdens hegige regenbuien er geen lekkage is. Dus de oorzaak van deze lekkage is nog niet
achterhaald.
In maart 2019 zijn twee grespijpen (schoorstenen) van het dak gewaaid. Deze zijn later in het jaar hersteld.
Er is ook een lichtkoepel vervangen.

1.4 Overige zaken
Op 31 december 2019 hadden wij 74 leden, neQo één meer dan op 31 december 2018.
Er is dit jaar één lezing in onze werkruimte gehouden (Cor Nonhof: Geologie en archeologie van het
Westland) plus de lezing `jdens de ALV (Peter van der Ploeg: Visualisa`e Forum Hadriani in Park
Arentsburgh). In april heeg de werkgroep van Wiard Beek een roestvrijstalen prikstok gekregen. Hij had
deze speciaal laten maken voor het ‘prikonderzoek’ door de werkgroep naar de fundering van de
voormalige Oostmolen in de Tedingerbroekpolder, zie 2.1.2.
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II. Archeologische kernac>viteiten
2.1 Onderzoek en begeleiding in het veld
2.1.1 Onderzoek Veursestraatweg 292-300, maart-april
Tussen 11 maart en 16 april werd op drie weilanden
achter de Veursestraatweg 292-300 in Leidschendam
een bodemsanering uitgevoerd in opdracht van de
gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze sanering
werd archeologisch begeleid door archeologisch
adviesbureau Transect en enkele leden van de AWLV.
Zie ook:
hQps://www.awlv.nl/onderzoekveursestraatweg-292-300-duivenvoorde-corridor/.
De zeer uitgebreide vondstenlijst staat op:
hQps://www.awlv.nl/wp-content/uploads/2019/07/
lijst-vondsten-DVC-v11-AANGEPAST.pdf.

Am. 1: Bodemsanering en vondsten Veursestraatweg
292-300 (foto Vian Gast).

2.1.2 Prikonderzoek Oostmolen
Enkele leden van de werkgroep zijn half april met prikstokken op zoek geweest naar de mogelijke
funderingen van de voormalige Oostmolen in de Tedingerbroekpolder. Helaas heeg dit kleine onderzoek,
waarvoor toestemming was verkregen van het Hoogheemraadschap Delﬂand, niets opgeleverd. Aan geen
van beide zijden van de sloot werden aanwijzingen voor de aanwezigheid van molenfunderingen gevonden.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/met-de-prikstok-op-zoek-naar-de-fundamenten-van-een-molen/.

Am. 2: Wim van Horssen, Ronald Zalmé en Wiard Beek bezig met het prikstokonderzoek (foto Dick Bakkenes).

AWLV jaarverslag 2019

4

2.1.3 Vondst geëmailleerd reclamebord
Op maandag 11 november is bij graafwerkzaamheden op een diepte van 1.80 meter door één van onze
leden een geëmailleerd reclamebord gevonden op het terrein van de voormalige betoncentrale Mebin aan
de Nieuwe Havenstraat 5 te Voorburg. Het wordt gedateerd tussen 1910 en 1930.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/vondst-geemailleerd-reclamebord/.

2.2 Vondstverwerking
Ronald Zalmé heeg een globale inventarisa`e gemaakt van 115 vondstdozen in de werkruimte. De
resultaten staan in een Excel-ﬁle. Dit bestand maakt het zoeken naar de juiste dozen een stuk makkelijker.
De verslagen van afgeronde onderzoeken worden op onze website geplaatst onder ‘Onderzoeken’.

2.2.1 Herenstraat 1
Dit onderzoek is helemaal afgerond. De resultaten zijn door Wim van Horssen gepubliceerd in het boek
‘SpiQen in de tuin van de bovenmeester - Verslag van een archeologisch onderzoek in het centrum van
Voorburg’. Voor deze publica`e hebben wij subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland. Dit boekje is
voor het eerst gepresenteerd en aan wethouder Astrid van Eekelen aangeboden `jdens het Cultureel
Zomerfes`val, zie 3.2.5.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/spiQen-in-de-tuin-van-de-bovenmeester/.

2.2.2 Soomerlustplein
Dit onderzoek is afgerond.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/onderzoek-soomerlustplein-1988/.

2.2.3 Schoolstraat achter Bakkerij Klink
De voormalige Archeologische Werkgroep Voorburg heeg in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw
verschillende opgravingen uitgevoerd in de Schoolstraat in Voorburg. Deze werden mogelijk gemaakt door
amraak van wat schuurtjes en nieuwbouw van woningen. Deze opgravingen hebben bij elkaar zo’n 50 à 60
dozen materiaal opgeleverd, waarvan nog slechts een klein deel goed is bestudeerd. Daarom zijn twee jaar
terug dozen uit het depot gehaald met het materiaal dat is gevonden bij de opgraving in 1992 in de
Schoolstraat achter bakkerij Klink (in de Herenstraat). Sinds het project rondom Herenstraat 1 is afgerond,
krijgt deze opgraving de volle aandacht.
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III. Website en overige ac>viteiten
3.1 Website
Onze webmaster Ronald Zalmé houdt de AWLV-website nauwgezet bij. Hij plaatst alle kopij, aankondigingen
en ar`kelen. Zo is de site al`jd up-to-date om te worden geraadpleegd door leden en anderen. Het aantal
bezoekers op www.awlv.nl groeit nog steeds, waarbij de homepage het vaakst bezocht is. In 2018 had de
site 6793 bezoekers en in 2019 waren het er 6928.

3.2 Overige ac>viteiten
3.2.1 Nieuwjaarsborrel en lezing 9 januari
Het jaar opende tradi`egetrouw met de nieuwjaarsborrel in onze werkruimte. Leden van omliggende
werkgroepen waren hiervoor ook uitgenodigd, maar lieten veelal verstek gaan. Wim van Horssen hield een
lezing over de opgraving op de hoek van de Herenstraat 1 en de Rozenboomlaan in het centrum van
Voorburg. Later in het jaar is hierover het boek ‘SpiQen in de tuin van de bovenmeester’ verschenen.

3.2.2 Erfgoeddag 13 april
Ti`a Kiers heeg een rondleiding door Park Arentsburgh gegeven en een
verhaal verteld over de Romeinse stad Forum Hadriani. Dit zullen wij
voortaan ieder jaar doen met de Erfgoeddag. Op dit moment zijn er maar
twee AWLV-leden die deze rondleiding kunnen geven, dat zijn Ti`a Kiers en
Bram van den Band. Om con`nuïteit te waarborgen worden allerlei
aspecten van de rondleiding door Park Arentsburgh verzameld en op papier
gezet door Alexandra Oostdijk en Ti`a. Dit project loopt door in 2020.

Am 3: Ti`a Kiers en een deelneemster bij het bronzen hoofd van keizer Hadrianus in
Park Arentsburgh. Deze buste is in augustus 2019 gestolen (foto Vian Gast).

3.2.3 Buitenlandexcursie naar Duitsland, 29 mei-2 juni
De buitenlandexcursie deed dit jaar de plaatsen Xanten, Krefeld, Keulen en Heerlen aan, steden met een
rijke Romeinse geschiedenis. Het was een zeer geslaagde excursie met een hoofdrol voor het vernug van de
Romeinse ingenieurs en bouwers. Zie ook: hQps://www.awlv.nl/verslag-awlv-excursie-naar-duitsland/.

Am 4: Groepsfoto bij het heiligdom Elfrath-Krefeld, bij Krefeld (foto Vian Gast).

AWLV jaarverslag 2019

6

3.2.4 Geoweek 4-7 juni
Tijdens de GeoWeek hebben enige van onze leden kinderen van verschillende scholen begeleid bij het
zeQen en bestuderen van grondboringen in de weilanden achter de Veursestraat 292-300 in Leidschendam.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/verslag-geoweek-2019/.

3.2.5 Cultureel Zomerfestival 31 augustus
Dit jaar hebben wij voor de zesde keer meegedaan aan het Cultureel Zomerfes`val (CZF) in winkelcentrum
Julianabaan in Voorburg. Het CZF leek ons een mooie gelegenheid om het boek ‘SpiQen in de tuin van de
Bovenmeester - Verslag van een archeologisch onderzoek in het centrum van Voorburg’, te presenteren.
Wethouder Astrid van Eekelen nam het eerste exemplaar in ontvangst. Zij en auteur Wim van Horssen
doopten een kroontjespen in de originele groene inktpot die gevonden is bij de opgraving in 1996. Hiermee
signeerden zij een aantal exemplaren van een klein gedichtje dat daarna bij het boekje gevoegd werd als
boekenlegger. Zo was de ‘doop’ van het boek ‘SpiQen in de tuin van de bovenmeester’ een feit. Ot Douwes
maakte foto’s voor de krant. Het gedichtje, geschreven door Vian Gast, luidde als volgt:
De inktpot glimt mooi groen,
Hij mag nog één keer zijn kunstje doen.
Prach`g zwart vloeit de inkt,
die heden aan het verleden linkt.
Belangstellenden konden dit boekje voor 10 euro kopen, leden mochten het gra`s komen asalen. Verder
zijn er vier mensen lid geworden en hebben vier (andere) mensen zich opgegeven voor de nieuwsbrief.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/spiQen-in-de-tuin-van-de-bovenmeester/.

Am 5: Wethouder Astrid van Eekelen signeert.
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3.2.6 Vlietdagen 20-22 september
Tijdens de Vlietdagen heeg onze maqueQe van het Kanaal van Corbulo het hele weekend in Museum
Swaensteyn gestaan. Ti`a Kiers, Evelyne van Steenvoorden en Vian Gast waren als vrijwilligers aanwezig om
tekst en uitleg te geven. Er was veel belangstelling van het publiek. Het Kanaal van Corbulo is goed bekend.
Vian had een `jdlijn gemaakt om e.e.a. duidelijk te kunnen uitleggen.

Am 7: Vian en onze maqueQe in Museum Swaensteyn (foto Jim Gast).
Am 8: Een `jdlijn die het Kanaal van Corbulo in context plaatst (ontwerp Vian Gast, kaarten RAAP).

Op de zaterdag van de Vlietdagen, 21 september, hielden we ons symposium over Romeinse Waterwegen in
Zuid-Holland. Er waren vier interessante lezingen. Het werd duidelijk dat de Romeinen intensief gebruik
maakten van een uitgebreid netwerk van waterwegen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta, dat weer
aansloot op het waterwegennet van het Romeinse Rijk.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/verslag-pop-up-tentoonstelling-en-symposium-september-2019/.

Am 9. Wethouder Astrid van Eekelen met enige bestuursleden (Foto Ot Douwes).
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3.2.7 Nationale Archeologiedagen 12 en 13 oktober - Aardewerkcursus
Tijdens de Na`onale Archeologiedagen organiseerde de AWLV
tweemaal een miniworkshop aardewerkdetermina`e. Wim van
Horssen legde in een klein half uur de basis uit en daarna gingen
de deelnemers aan de slag om een kistje met keramiek te
determineren. De deelnemers waren zeer enthousiast. Het waren
twee leerzame middagen.

Am 10. Hard aan het werk bij de aardewerkcursus (foto Vian Gast).

3.2.8 Excursie naar Castellum Hoge Woerd, 10 november
In Castellum Hoge Woerd kregen we een rondleiding over het Romeinse schip De Meern 1 en zijn
inventaris. Dit schip is rond het jaar 190 na Chr. in vol bedrijf gezonken en daardoor als een `jdscapsule
bewaard gebleven. Castellum Hoge Woerd is prach`g en de rondleiding was zeer informa`ef.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/verslag-bezoek-museum-hoge-woerd-10-november-2019/.

Am 11. Groepsfoto rondom kunstwerk ‘De propeller van de Leidse Rijn’ (foto de gids).
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3.3 Nieuwsberichten en publica>es
3.3.1 AWLV-Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is tweemaal verschenen, no. 44 in februari en no. 45 in augustus. We hebben ongeveer 230
digitale abonnees.
Zie ook: hQps://www.awlv.nl/archief/nieuwsbrieven/.

3.3.2 In het nieuws
De berichtgeving rondom de archeologie in Leidschendam-Voorburg is regelma`g en divers. Zowel online
als op papier verschijnen op bijna wekelijkse basis ar`kelen over allerhande zaken die spelen op het gebied
van archeologie in onze gemeente, zoals opgravingen, projecten, bouwplannen, rondleidingen, lezingen,
lessen, cursussen en fes`vals.
januari
1 vlietnieuws.nl: Subsidie mogelijk voor archeologische ac`viteiten.
18 vlietnieuws.nl: Subsidie voor Romeinenproject.
februari
8 vlietnieuws.nl: Belangrijk jaar voor Romeinse grens Limes.
april
3 Het Krantje: Erfgoeddag en opening watersportseizoen.
10 Het Krantje: Zaterdag 13 april 2019. SchaQen van de gouden eeuw. Programma 4e Erfgoeddag
Leidschendam-Voorburg.
12 vlietnieuws.nl: Peter van der Ploeg geeg lezing.
13 vlietnieuws.nl: Programma Erfgoeddag SchaQen van de Gouden Eeuw.
mei
25 vlietnieuws.nl: Kanaal van Corbulo langer bevaren dan gedacht.
juni
13 vlietnieuws.nl: Krijgt Voorburg-Leidschendam werelderfgoed?
19 Het Krantje: Limes voorgedragen als werelderfgoed.
28 vlietnieuws.nl: Romeinen ziQen Diaconessenhuis dwars.
29 vlietnieuws.nl: Archeologische werkgroep krijgt provinciale subsidie.
juli
7 vlietnieuws.nl: Kanaal van Corbulo frustreert bouwplan.
augustus
12 Het Krantje: Bronzen beeld Hadrianus gestolen.
13 Voorburgs Dagblad: Diefstal bronzen beeld.
20 Het Krantje: Publica`e over opgraving Herenstraat op Cultureel Zomer Fes`val.
21 vlietnieuws.nl: Publica`e over opgraving Herenstraat.
22 AD: Veel informa`e over het leven van toen in ‘De tuin van de bovenmeester’.
28 Het Krantje: Presenta`e boekje over opgravingen Herenstraat.
31 midvliet.nl: Archeologisch spitwerk fraai belicht in jubileumboekje.
september
1 vlietnieuws.nl: SpiQen in de tuin van de bovenmeester levert boek op.
2 midvliet.nl en youtube.com: Cultureel Zomerfes`val 2019 (video).
4 Het Krantje: Mooie start cultureel seizoen.
4 Het Krantje: Boekje Archeologische Werkgroep overhandigd.
11 erfgoedleidschendam.nl: Symposium Romeinse Waterwegen en maqueQe Kanaal van Corbulo.
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12 vlietnieuws.nl: Symposium over Romeinse Waterwegen.
13 midvliet.nl: Pop-up tentoonstelling Kanaal van Corbulo.
18 Het Krantje: MaqueQe Kanaal van Corbulo in Museum Swaensteyn.
25 Het Krantje: Mini-workshop aardewerkdetermina`e bij AWLV.
26 vlietnieuws.nl: Mini-workshop ‘Aardewerkdetermina`e’.
oktober
3 vlietnieuws.nl: Nomina`e werelderfgoed: vier plekken in de gemeente.
28 vlietnieuws.nl: Lezing over Romeinse vondsten. (deze lezing ging niet door vanwege ziekte).
30 Het Krantje: Lezing over ‘Romeinse vicus aan de Rijn’.
november
2 midvliet.nl: Wim van Horssen is voor het programma ‘Weekend Kompas’ geïnterviewd over het
archeologisch onderzoek in de Herenstraat 1.
december
17 vlietnieuws.nl: De Romeinen komen bovengronds.
21 vlietnieuws.nl: Limes op naar Unesco’s Werelderfgoedlijst.

3.3.2 Publicaties
- Band, Bram van den, ‘Nogmaals Vlieënburg’, Kwadrant, jaargang 37, nr. 2, 2019, p. 8;
- Band, Bram van den, ’Vondsten Cees de Rooij’, Kwadrant, jaargang 37, nr. 1, 2019, p. 12-15;
- Horssen, Wim van, SpiYen in de tuin van de bovenmeester – Verslag van een archeologisch onderzoek in
het centrum van Voorburg, Delg 2019;

- Molthof, H., ‘Leidschendam-Voorburg en Voorschoten | Duivenvoordecorridor, loca`e Vlietvoorde’,
-

Archeologische Kroniek Zuid-Holland, 50e jaargang, 2019, p. 23-26.
Vandepoel, Claudia, Op weg naar de muur van keizer Hadrianus - Reizen en koken langs de Romeinse
Limes, Uitgeverij de Nieuwe Haagse B.V., 2019;
‘SpiQen in de tuin van de bovenmeester’, Kwadrant, jaargang 37, nr. 2, 2019, p. 8;
‘Bezoek met rondleiding aan Castellum Hoge Woerd’, Kwadrant, jaargang 37, nr. 2, 2019, p. 9.
Kouwen, Jasper van, ‘Dagboek van een Archeoloog’, Kwadrant, jaargang 37, nr. 2, 2019, p. 12;

- hQps://www.romeinen.nl/uploads/media/5e185e94562d1/lgl-1-nomina`on-ﬁle-06012020.pdf?token=/
uploads/media/5e185e94562d1/lgl-1-nomina`on-ﬁle-06012020.pdf
Fron]ers of the Roman Empire – The Lower German Limes – Nomina`on ﬁle for inscrip`on on the
UNESCO World Heritage List, Part 1 – Nomina`on ﬁle.
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IV. Programma van ac>viteiten in 2020 en 2021
Voor de periode 2020 – 2021 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 meegraven met archeologische bedrijven;

c.

de periodieke inventarisa`e en beschrijving van door leden van de Amateurtuindervereniging
Arentsburgh in hun volkstuinen gedane vondsten;

d.

het uitvoeren van het beleidsplan voor de periode 2020-2025;

e.

het ac`ef blijven bijdragen aan het Erfgoedpodium;

f.

het overdragen van vondsten aan de provincie met inbegrip van de documenta`e; dit betreg een
meerjarenproject;

g.

het redden van tekeningen die door lekkages waterschade hebben opgelopen;

h.

het tweemaal per jaar overleggen met de regioarcheologen;

i.

het deelnemen aan een aantal van de aangewezen ak`viteitendagen in de gemeente zoals daar zijn de
Erfgoeddag, de Romeinenweek, het Cultureel Zomerfes`val, de Open Monumentendag, de Vlietdagen
en de Na`onale Archeologiedagen.

j.

het zi{ng hebben in de projectgroep Ontwikkeling Masterplan Romeinen aan de Vliet;

k.

het meedenken over de inrich`ng in de nieuwe Mall of the Netherlands van een presenta`e over de
opgravingen van de Vlaardingencultuur in Leidschenhage in 2016 en 2017;

l.

het organiseren van een symposium over Keizer Hadrianus;

m. het organiseren en uitvoeren van een excursie naar Trier in Duitsland;
n.

de uitwerking van de opgraving Schoolstraat Klink en een publica`e hierover uitbrengen;

o.

het bijeenbrengen van documenta`e aangaande de rondleiding door Park Arentsburgh;

p.

interne educa`e: uitbouwen van een vergelijkingscollec`e en daarmee intern en eventueel extern (b.v.
`jdens de Na`onale Archeologiedagen) een cursus geven.
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