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I. Algemeen
1.1 Voorwoord van de voorziEer
Voor onze werkgroep is het jaar 2020 door de coronapandemie een heel bijzonder jaar geweest. De eerste
twee maanden was alles nog normaal, maar dan komt al gauw de eerste lockdown en komen zo goed als
alle ac`viteiten te vervallen. De Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld en op 1 juli online gehouden.
In de werkruimte wordt nog door enkele leden gewerkt aan projecten, maar meer dan drie personen op
een avond is niet toegestaan. Gelukkig is er ook mooi nieuws, Joanneke en Herwin van den Engel krijgen in
juni een zoon, Thomas. Triest nieuws is er op 11 september als Claudia Vandepoel na een lang ziekbed
overlijdt.
Langs het trapveldje in park Arentsburgh wordt in juli een kabelsleuf gegraven. Mar`n van Rijn heec in de
uitgegraven grond een prach`g schijde van een Romeins paardentuig gevonden, dat later ook wordt
geconserveerd. Het is de mooiste vondst in dit coronajaar.
Als bestuur hopen we dat in de loop van het komende jaar (2021) het gewone normaal weer in zicht komt
en wij elkaar weer geregeld als werkgroep kunnen ontmoeten.
Een volledig verslag van alle ac`viteiten van onze werkgroep kunt u lezen in de nieuwsbrieven op onze
website, www.awlv.nl. Wilt u de nieuwsbrieven gra`s ontvangen dan kunt u dit melden op de website.
Kees van der Brugge

1.2 Bestuurlijke zaken
De Algemene Ledenvergadering zou in april plaatsvinden, maar is door corona uitgesteld en uiteindelijk op
woensdag 1 juli 2020 online gehouden, de eerste digitale ALV uit de geschiedenis van de AWLV. Zes
bestuursleden en vijf leden hebben ingelogd. Er was dit keer geen spreker na aﬂoop.
In 2020 zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest waarvan twee online.
Er is tweemaal regio-overleg geweest. In februari was dit nog in de werkruimte, bijgewoond door Joanneke
van den Engel-Hees, Vian Gast en Ti`a Kiers. In oktober was dit online, Ti`a heec toen niet ingelogd.
Er is één veldwerkleidersvergadering geweest op 12 maart 2020, bijgewoond door Joanneke van den EngelHees en Bram van den Band. De andere vergadering later in het jaar is vanwege corona niet doorgegaan.
Ti`a Kiers heec in februari de laatste fysieke vergadering van het Erfgoedpodium bijgewoond en Vian Gast
heec in augustus en oktober twee online Erfgoedpodiumvergaderingen bijgewoond.
Vian Gast heec ook twee online vergaderingen van de Netwerktafel Erfgoedlijn Romeinse Limes ZuidHolland bijgewoond.
Het beleidsplan 2015-2020 is voor de komende vijf jaar geactualiseerd en heet nu beleidsplan 2020-2025.
Zie: hPps://www.awlv.nl/wp-content/uploads/2020/08/Beleidsplan-AWLV-2020-2025-V2.0.pdf.

1.3 Gebouw
De AWLV wordt bij het overleg met de Vereniging van Eigenaren (VvE) vertegenwoordigd door onze
voorziPer, Kees van der Brugge, en onze adviseur, Mar`n van Rijn. Er is geen onderhoud gepleegd en geen
schade te melden over 2020.

1.4 Overige zaken
Op 12 februari 2020 heec het Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg, waarin de AWLV ook par`cipeert,
de Vliet Awards Cultuurprijs gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt door de gemeente LeidschendamVoorburg. De winnaar is die organisa`e die zich het afgelopen jaar het beste heec ingezet voor cultuur
binnen de gemeente.
Op 31 december 2020 hadden wij 71 leden, nePo drie minder dan op 31 december 2019.
Er is dit jaar één lezing in onze werkruimte gehouden (Joanneke van den Engel: ‘Daar zit muziek in: een
oude vondst uit de PUG-collec`e’.
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II. Archeologische kernac<viteiten
2.1 Onderzoek en begeleiding in het veld
2.1.1 Onderzoek kabelsleuf speeltuin Agora, juli
Op dinsdag 7 juli 2020 is er een kabelsleuf gegraven vanaf het trafohuisje aan de Fonteynenburghlaan langs
speeltuin Agora naar de Arentsburghlaan. In de dagen daarna heec de AWLV de uitgegraven grond
doorzocht, met de hand en met metaaldetectors. Hierbij zijn stukjes aardewerk gevonden en ook een
geëmailleerd bronzen schijde. Dit schijde bleek een onderdeel te zijn van een Romeins paardentuig, een
stukje versiering. De AWLV heec het laten conserveren en in 2021 zal het in Museum Swaensteyn komen te
liggen in bruikleen van de provincie. Het verslag van dit onderzoek staat op de website:
hPps://www.awlv.nl/onderzoek-kabelsleuf-speeltuin-agora/.

Am. 1: Het bronzen schijde (foto Mar`n van Rijn).

Am. 2: Onderzoek met metaaldetector (foto Vian Gast).

2.1.2 Project Maesland, oktober
Op het terrein van voormalig Alfa Romeo dealer Maasland, Laan van Nieuw Oosteinde 115, te Voorburg,
worden 11 nieuwe woningen gebouwd. Een oplePend lid merkte op dat in dit gebied vroeger kasteel De
Werve lag met een tuin eromheen. Na contact met de gemeente bleek dat dit gebied al vrijgegeven was
omdat de grond verstoord was en er was een lage archeologische verwach`ng. Twee van onze leden zijn
polshoogte gaan nemen, maar er was, behalve veel bouwpuin en modder, niet veel te zien.

Am. 3: Kasteel De Werve door Jan ten Compe.
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2.1.3 Klein Plaspoelpolder, november
Op het terrein van de voormalige Mebinloca`e (betonfabriek langs de Vliet) en een gedeelte van het
voormalige afvalbrengsta`on zijn sleuven gegraven. Hierbij is plaatselijk een dikke huisvuillaag met
materiaal uit de periode 1900-1930 aangetroﬀen. In een kleilaag onder de huisvuillaag zijn twee 17de
eeuwse muntjes gevonden.

Am. 4, 5, 6: Huisvuil, een reclamebord en twee 17de eeuwse muntjes (foto’s Mar`n van Rijn).

2.2 Vondstverwerking
De werkruimte is vanaf maart gesloten geweest i.v.m. corona. Met toestemming van het bestuur is een
klein aantal leden desondanks doorgegaan met de vondstverwerking. Met slechts drie tot vier leden in de
werkruimte is anderhalve meter afstand houden mogelijk.

2.2.1 Schoolstraat
Er is uitsluitend gewerkt aan de vondsten van opgravingen uit de jaren negen`g van de vorige eeuw in de
Schoolstraat. In het eerste deel van het jaar ging het daarbij om de vondsten van de opgraving uit 1992 op
de binnenplaats achter bakkerij Klink. In het tweede deel van het jaar is begonnen met de verwerking van
de vondsten van het onderzoek uit datzelfde jaar achter Schoolstraat 20 op de plaats van de eierenhandel
Hoogendam. Het is de bedoeling om in de tweede helc van 2021 een publica`e te laten verschijnen met
een overzicht van alle onderzoeken die de werkgroep in en bij de Schoolstraat heec uitgevoerd.

Am. 7, 8: KookpoPen en speelkoten waarmee werd gekegeld (foto’s Wim van Horssen).
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III. Website en overige ac<viteiten
3.1 Website
Onze website www.awlv.nl wordt door webmaster Ronald Zalmé nauwgezet onderhouden. 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. Zagen we de afgelopen jaren steeds een groei in het aantal bezoekers, in 2020 waren er
beduidend minder bezoekers op onze website: 5964 tegen 6928 in 2019 en 6793 in 2018. Mogelijk heec dit
te maken met de coronacrisis, waardoor heel veel evenementen waar wij normaal gesproken aan meedoen
(Erfgoeddag, Cultureel Zomerfes`val, Vlietdagen, Na`onale Archeologiedagen) niet door zijn gegaan.
Daarnaast hebben we zelf ook geen event kunnen organiseren, zoals een lezing, symposium of
tentoonstelling.

3.2 Overige ac<viteiten
3.2.1 Nieuwjaarsborrel en lezing 8 januari
Het jaar opende tradi`egetrouw met de nieuwjaarsborrel in onze werkruimte. Joanneke van den Engel hield
een lezing met de `tel ‘Daar zit muziek in: een oude vondst uit de PUG-collec`e’.

Archeologische Werkgroep
Leidschendam-Voorburg

nieuwjaarsborrel
woensdag 8 januari 2020
20:00 Lezing door Joanneke van den Engel:
Daar zit muziek in: een oude vondst uit de
PUG-collectie.
20:20 Borrel

Van Naeltwijckstraat 9A, Voorburg

Am. 9: Nieuwjaarsborrel: onze eerste en tevens laatste gezamenlijke ac`viteit in 2020.

3.2.2 Transcribering Reuvens Dagboeken, winter/voorjaar
Archeologiebedrijf ‘De Oudheidsfabriek’ heec in opdracht van de gemeente in januari de dagboeken van
Reuvens op de website hPps://velehanden.nl/ gezet om ze te transcriberen en zo in orde te maken voor
publica`e. De AWLV heec, via e-mail en website, haar leden opgeroepen hierbij te helpen. Dit onderdeel is
inmiddels afgerond, maar de bijbehorende tentoonstelling is nog niet doorgegaan vanwege corona.
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3.2.3 Opruiming bergruimte, najaar
In oktober heec de S`ch`ng Mooi Voorburg ons gevraagd of wij nog enige ruimte in de bergruimte over
hebben (het hok naast de werkruimte) om wat spullen van hen neer te zePen. Naar aanleiding van deze
vraag heec een aantal leden de bergruimte eens goed opgeruimd. De afgedankte spullen zijn opgehaald
door de Avalex. Zodoende is er voldoende ruimte gekomen om ook wat dingen van de S`ch`ng Mooi
Voorburg in onze werkruimte neer te zePen.

3.2.4 Vraag over gyttja in de Vliet
In december ontvingen wij een vraag van iemand die zich uit liepebberij bezig houdt met onderzoek naar
het Kanaal van Corbulo. Hij wilde weten hoe gyPja (organisch sediment dat neerslaat in nagenoeg s`lstaand
water) aangetroﬀen kan worden in boringen in de Vliet. De vraag is doorgestuurd naar verschillende
deskundigen, die de vragensteller uitgebreid beantwoord hebben. Mocht dit onderzoek gepubliceerd
worden, dan zal hij dat de AWLV laten weten en kan het onderzoek of de link op onze website worden
geplaatst.

3.2.5 Treurig overzicht van de door corona afgelaste evenementen
De volgende evenementen zijn niet doorgegaan:

-

de Erfgoeddag 18 april;
de buitenlandexcursie naar Trier in mei;
de GeoWeek;
de Romeinenweek (was alleen online);
het Cultureel Zomerfes`val;
de Vlietdagen;
de Na`onale Archeologiedagen;
Een eventueel gepland AWLV-symposium over de Middeleeuwen;
de tentoonstelling rondom de publica`e van de dagboeken van Caspar Reuvens;
het ICOMOS commiPee rondleiden door Park Arentsburgh.

Am. 10: Ook in de werkruimte hangt deze waarschuwing.
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3.3 Nieuwsberichten en publica<es
3.3.1 AWLV-Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is eenmaal verschenen, no. 46 in juni. We hebben ongeveer 230 digitale abonnees.
Zie ook: hPps://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 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.
februari
5 hetkrantje-online.nl: Erfgoeddag 2020: ‘Vrijheid aan de Vliet’.
15 vlietnieuws.nl: Erfgoeddag in teken van ‘Vrijheid aan de Vliet’.
23 vlietnieuws.nl: Limespaal voor Rijksmuseum van Oudheden.
27 vlietnieuws.nl: Dagboeken Caspar Reuvens worden ontrafeld.
27 hetkrantje-online.nl: Romeinse geschiedenis Voorburg in dagboeken Reuvens.
maart
14 hetkrantje-online.nl: Archeologie centraal `jdens Romeinenweek.
18 vlietnieuws.nl: Tweede paal Romeinse weg gevonden.
24 hetkrantje-online.nl: Erfgoeddag Vrijheid aan de Vliet geannuleerd.
april
22 hetkrantje-online.nl: Ontdek Romeins Nederland vanuit je eigen huiskamer.
mei
1 vlietnieuws.nl: Geen Kanaal van Corbulo.
9 vlietnieuws.nl: Archeologisch erfgoed provincie naar nieuwe plek.
22 vlietnieuws.nl: Subsidie voor publiekstrekkers archeologie.
september
24 vlietnieuws.nl: RijnlandRoute: De tunnel heet Corbulotunnel.
25 hetkrantje-online.nl: Tunnel RijnlandRoute onder Vlietland door heet Corbulotunnel.
oktober
8 hetkrantje-online.nl: Instagram Fotowedstrijd: Op pad langs de Limes.
november
3 vlietnieuws.nl: Kanaal van Corbulo als waterzuiveringsinstalla`e.
15 vlietnieuws.nl: Archeologie vriendelijk bouwen in Duivenvoordecorridor.
20 vlietnieuws.nl: Inscrip`e op paal van Romeinse Limesweg in museum.
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december
16 Het Krantje: Kerstwens van het Erfgoedpodium om de lezers te laten zien dat de erfgoedpartners achter
de schermen nog aan het werk zijn, ondanks dat vele evenementen afgelast zijn door corona:

Erfgoedpodium Leidschendam-Voorburg nodigt u van harte uit voor een winterwandeling in kerst(corona)tijd.
We waren afgelopen jaar deels gesloten. We zitten echter vol plannen en goede voornemens. We presenteren u
graag de activiteiten voor de komende decemberperiode. Ook alvast een vooruitblik naar 2021.

Een ‘erfgoede’ winterwandeling
Trek er heerlijk op uit langs ons lokale erfgoed: de kerststal bij Molen de Vlieger, de kerstboom in de
Herenstraat, het verlichte sluisgebied, aangelichte locaties zoals Houtzaagmolen de Salamander en bezoek
de musea Hofwijck en Swaensteyn. Of volg de beeldenroute, met beschrijvingen van alle kunstwerken
(route voor € 1,- bij Museum Swaensteyn). Een prachtige wandeling door onze mooie parken.

Beleef ons lokale erfgoed!
Archeologische Werkgroep
Leidschendam-Voorburg
Romeinse vondsten (o.a. paardentuig)
binnenkort in Museum Swaensteyn. In 2021
opgravingen in Leidschendam Centrum
(Kanaal van Corbulo). Publicatie op stapel
over opgravingen Schoolstraat.
www.awlv.nl
Begraafplaats Wilsveen
Wilsveen 10 C, Leidschendam
Bibliotheek aan de Vliet
Fluitpolderplein 5, Leidschendam
Een wereld van historische verhalen in 2021:
wandelingen, workshops genealogie,
boekpresentaties en meer.
www.bibliotheekaandevliet.nl

Erfgoedpodium
Leidschendam-Voorburg
Wij wensen u sfeervolle
feestdagen!
Kijk op www.swaensteyn.nl/nl/erfgoedpodium-0 voor meer informatie.

Buitengoed Dorrepaal
Westvlietweg 115, Leidschendam
5 maart 2021 t/m 29 mei 2021 expositie
George Maduro (georgemaduro.com).
Vanaf 5 maart escapespel op
Buitengoed Dorrepaal.
Verkoop planten, aardbeien en
perkgoed in zomerseizoen.
www.middin.nl/buitengoed-dorrepaal
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
www.haagsgemeentearchief.nl
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Faciliteert de Erfgoeddag Schatten
aan de Vliet 2021.
www.lv.nl
Houtzaagmolen De Salamander
De Wiek 19, Leidschendam
Iedere woensdag- en zaterdag
14-16 uur geopend.
Zaagmolenaars aan het werk
‘van boom tot plank’.
Rondleidingen, kinderzwerfboekstation,
aanlegsteiger, stoommachine.
www.molendesalamander.nl

Huygens’ Hofwijck
Westeinde 2A, Voorburg
De Gouden Eeuw door de ogen van
Constantijn en Christiaan Huygens.
Dichter op Hofwijck: gedichtenwedstrijd
en gedichtenavond.
Tentoonstelling: een Hoveling als Hovenier.
Programma vol workshops, lezingen,
concerten, rondleidingen en educatie.
Actueel programma op: www.hofwijck.nl
Kinderboerderij Essesteijn
Essepad 8, Voorburg
Ma-vr 10-16, za-zo 12-17 uur.
Boerderij en speeltuin. Helpen verzorgen,
dieren knuffelen of lekker spelen.
Molen de Vlieger
Essepad 3, Voorburg
Molen en molenaarswoning feestelijk
uitgelicht. Bewonder de kerststal,
dagelijks tot 18 uur.
Feest in 2021, 400-jarig bestaan Molen de
Vlieger met activiteiten en jubileumboek.
Speciale molenkalender (€12,-,
te koop via info@molendevlieger.nl).
www.molendevlieger.nl
Museum Swaensteyn
Herenstraat 101, Voorburg
Museum voor Kunst en Cultuur aan de Vliet:
geniet in 2021 van tentoonstellingen en
activiteiten.
Tentoonstellingen: Frans Bleiji, Artibrak,
Voorburg Sculptuur en Frida Holleman.
Prinses Marianne-concert, Voorburgse
Rondgang, Museumnacht,
Romeinen aan de Vliet.
www.swaensteyn.nl
Oude Kerk Voorburg
Herenstraat 77, Voorburg
Programma op www. oudekerkvoorburg.nl.
Stichting “Mooi Voorburg”
In 2021 nieuwe fiets-beeldenroute,
wandel-narcissenroute in Vreugd en
Rust en wandelingen in Zocherpark.

Routes (ook met gids) verkrijgbaar bij
Museum Swaensteyn en via onze site.
www.mooivoorburg.nl
Stichting Open Monumentendag
Leidschendam-Voorburg
Zaterdag 11 september 2021 Open
Monumentendag ‘Mijn monument is
jouw monument’: Openstelling monumenten
en activiteiten zoals een informatieve
wandeling.
www.omd-lv.nl
Stichting Vrienden van de Dorpskerk
Leidschendam
Damhouderstaat 2A, Leidschendam
Gebruik prachtige Dorpskerk bij kunsten cultuurevents, trouwen (burgerlijk en
kerkelijk), vieren en herdenken.
www.vriendenvandedorpskerk.nl
Stichting Vrienden van het Carillon
Herenstraat 77, Voorburg
Tweewekelijks op zaterdagmiddag
beiaardconcerten. Bespeling carillon op
events als Erfgoeddag, Open Monumentendag, Vlietdagen en Kaarsjesavond.
Zomerreeks concertserie. Uitbreiding
carillon met vijf kleine klokjes.
www.oudekerkvoorburg.nl/carillon
Stompwijkse Paardendagen
Ponyraces, dressuurwedstrijden,
kortebaandraverij, tal van activiteiten
(datum later bekend).
www.stompwijksepaardendagen.nl
Vereniging Erfgoed Leidschendam
Boekuitgave ‘Bezetting en wederopbouw
in Leidschendam’, 75 jaar Vrijheid.
Periodiek Erf Goed Nieuws: bestel via
de website! Lezingen, fietstochten en
wandelingen met historische
achtergronden.
www.erfgoedleidschendam.nl
Watersportseizoen opening
Opening op Erfgoeddag 2021 en deelname
Vlietdagen.

Let op: openingstijden kunnen door corona aangepast zijn. Check de websites.

28 vlietnieuws.nl: Archeologisch topstuk naar Museum Swaensteyn.

3.3.3 Publicaties
- Horssen, W. van, ‘“SpiPen in de tuin van de bovenmeester”, aan de Herenstraat in Voorburg’,
Archeologische Kroniek Zuid-Holland, jaargang 51, 2020, p. 49-52;

- Buijtendorp, T., De stadsgrens van Forum Hadriani. Oproep tot een non-destruc`eve verkenning,

Archeologie in Nederland, jaargang 4, december 2020, nr. 4, p. 36-45;
- In Memoriam Claudia Vandepoel, Archeologie in Nederland, AWN Magazine, jaargang 4, december 2020,
nr. 4, p. 14;
- Bestuursveranderingen AWN Archeologiefonds, Archeologie in Nederland, AWN Magazine, jaargang 4
september 2020, nr. 3, p. 2.
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IV. Programma van ac<viteiten in 2021 en 2022
Voor de periode 2021 – 2022 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 betrec 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 ac`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 ziung hebben in de Netwerktafel Erfgoedlijn Limes Zuid-Holland o.l.v. Marco Simjouw en
burgemeester Tichelaar;

k.

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

l.

het organiseren van een symposium over Keizer Hadrianus;

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

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

o.

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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