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Beste leden,
Na vele jaren trouwe dienst en tientallen nieuwsbrieven gemaakt te hebben, 
heeft Joanneke van den Engel-Hees het stokje doorgegeven aan Vian Gast en 
Marjolein van den Dries. We willen Joanneke heel hartelijk bedanken voor 
haar toewijding. 
Vian Gast is nu nog de secretaris, maar zij zal aftreden op de ALV van 26 mei. 
Zij blijft in het bestuur als PR-coördinator en neemt zodoende de nieuwsbrief 
onder haar hoede. Marjolein van den Dries komt uit Voorburg en werkt als 
archeologe en PR-adviseur bij de gemeente Haarlem. Zij weet alles over hoe 
je archeologie onder de aandacht brengt bij een groter publiek en deelt haar 
expertise met de AWLV.
De nieuwe redactie wil de nieuwsbrief regelmatiger laten verschijnen, het 
doel is zes keer per jaar. Op deze manier hopen we u beter op de hoogte te 
houden van wat er zich afspeelt binnen de AWLV, maar ook op archeologisch 
gebied binnen de gemeente en de provincie Zuid-Holland.
Op de eerste pagina zult u vanaf nu een agenda met belangrijke data vinden, 
zodat u direct een duidelijk overzicht hebt van aankomende activiteiten. Zo-
dra de werkruimte open mag en de vondstverwerking weer van start gaat, 
zult u daar ook regelmatig een bericht over lezen. En verder treft u natuurlijk 
verslagen van onze activiteiten aan, die ook te lezen zijn op onze website en 
Facebookpagina. We wensen u veel leesplezier!

Werkruimte AWLV:

Redactie:

Contact:

Van Naeltwijckstraat 9A,
2274 NV Voorburg
Vian Gast en
Marjolein van den Dries
vian.gast@icloud.com of 
06-11474762

Op woensdag 26 mei om 20:00 uur vindt onze ALV vergadering online 
plaats. U heeft hiervoor per email een uitnodiging via Teams ontvangen. De 
stukken kunt u opvragen bij secretariaat@awlv.nl.
Tijdens de ALV zal de huidige secretaris Vian Gast aftreden. Zij wordt opge-
volgd door René van der Ven. Hij stelt zich hieronder in de nieuwbrief voor. 
Vian blijft in het bestuur als PR-coördinator.

René van 
der Ven op 
zoek naar 
Romeinse 
scherven in 
de achter-
tuin van een 
woning nabij 
Park Arents-
burgh. 

René van der Ven
Naast een technisch/bestuurlijke/marketing achtergrond ben ik al jaren privé 
geïnteresseerd in archeologie. Tijdens vakanties naar landen in het Nabije/
Midden Oosten bezochten we veel indrukwekkende sites en mooie musea 
met restanten uit een ver verleden (bijv. Persepolis, Baalbek en Apamea).
Ik vind het heel interessant om dan in een gemeente te wonen waar in het 
verleden ook veel gespeeld heeft. Denk bijv. aan Forum Hadriani en het Ka-
naal van Corbulo. Hier is natuurlijk veel over bekend, maar nog lang niet al-
les is uit het opgravingonderzoek gedestilleerd en er worden nog regelmatig 
aanvullende vondsten gedaan die nieuwe inzichten opleveren.
Uiteindelijk wil je deze kennis vergroten en toegankelijk maken voor een 
breder publiek. Het lijkt me leuk om daar een bijdrage aan te leveren.

Afgelopen week bereikte ons het 
droeve bericht dat op 13 mei j.l. de 
oud-voorzitter van de AWN, Tonnie 
van de Rijdt, is overleden. Zij was 
één van de initiatiefnemers van de 
ArcheoHotspots. De AWLV heeft de 
familie een blijk van medeleven ge-
zonden.



Nationale Archeologie Dagen

Opgraving Leytsehof

Vanuit de werkruimte

AWLV Facebookpagina

Waarneming Ds Veldhoenlaan

De Nationale Archeologie Dagen (NAD) vinden dit jaar plaats op 18, 19 en 
20 juni. Er zijn honderden activiteiten door het hele land. Veel is online maar 
hopelijk zijn er tegen die tijd ook fysieke activiteiten. De AWLV beraadt zich 
nog op deelname, dit hangt af van de versoepelingen van de coronamaatre-
gelen. Het programma van de NAD vindt u op:
https://www.archeologiedagen.nl/programma/ .

In juni vindt er een opgraving plaats op de locatie Leytse Hof in Leidschen-
dam. De locatie ligt ingeklemd tussen de Oude Trambaan, de Rijnlandstraat 
en de Landscheidingsstraat. Hier is in 2016 het Kanaal van Corbulo aange-
troffen met beschoeiïng. Het werk wordt uitgevoerd door archeologisch 
adviesbureau Transect. Of de AWLV mag helpen en met hoeveel mensen, 
hangt af van de coronamaatregelen.

Op 20 mei waren Martin van Rijn, René van der Ven en Vian Gast al vroeg in 
de ochtend aanwezig in de achtertuin van een woning aan de Ds Veldhoen-
laan 12 te Voorburg. De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend 
voor de uitbreiding van de keuken. Gezien de kleine bouwoppervlakte en 
de geringe graafwerkzaamheden vond de gemeente dat een archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk was. Er is wel geadviseerd dat tijdens de graaf-
werkzaamheden leden van de AWLV aanwezig zouden zijn.
Door de aannemer waren vier buispalen in de grond aangebracht en op 20 
mei werd een sleuf gegraven met een breedte van 0,5 meter en een diepte 
van 0,8 meter voor het maken van de betonnen funderingsbalken.
De opgegraven grond werd onderzocht op de aanwezigheid van Romeins 
materiaal. De gegraven sleuf is tevens met behulp van een metaaldetector 
onderzocht op de aanwezigheid van metaal.
Er zijn geen metaalvondsten gedaan, wel enkele aardewerkscherven uit de 
Romeinse tijd en een stuk Romeins bouwmateriaal nl. tufsteen.

Sinds januari hebben we onze eigen Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/Archeologische-Werkgroep-Leidschen-
dam-Voorburg-110392697533731
Hierop worden regelmatig berichtjes geplaatst over interessante vondsten, 
activiteiten, tentoonstellingen, mededelingen en berichten op onze website, 
maar ook krijg je hier berichten van onze Erfgoedpartners zoals Museum 
Swaensteyn, waar we nauw mee samen werken. Like en volg onze Face-
bookpagina en mis niets meer over de AWLV of archeologie in de omgeving!

De werkruimte is jammer genoeg al meer dan een jaar gesloten, maar dat 
betekent niet dat al het werk stil ligt. In april kregen wij zes dozen vol met 
scherven kado van een opruimend echtpaar. Deze scherven zijn zo’n 50 jaar 
geleden opgegraven aan de Oude Trambaan. Naast vooral Middeleeuwse 
en Nieuwe Tijdse scherven bleek er ook veel Romeins aardewerk tussen 
te zitten, waaronder een aantal prachtige stukjes terra sigillata. Eén van de 
leukste scherven is deze van een kommetje met daarop inkraste letters, 
misschien de naam van de eigenaar.  

Locatie Leytse Hof. 

Martin van Rijn met de metaaldetector. 

Een prachtig 
Romeins 
kommetje 
met  
ingekraste 
letters. 

Onze Facebookpagina 
heeft inmiddels 99 
volgers. 



Partners en provincie

De AWLV is al jaren partner van 
het Erfgoedpodium Leidschen-
dam-Voorburg. Het Erfgoedpodium 
is in 2015 opgericht op initiatief 
van Museum Swaensteyn en de  
gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Alle stichtingen en verenigingen die 
actief zijn op het gebied van erfgoed, 
geschiedenis en cultuur in onze ge-
meente zijn hierin verenigd. Vanuit 
het Erfgoedpodium worden verschil-
lende activiteiten georganiseerd 
voor een breed publiek. Zo presen-
teert het Erfgoedpodium jaarlijks 
bij de opening van het toeristisch 
seizoen de Erfgoeddag en zetten 
we wandel- en fietsroutes uit door 
Voorburg, Leidschendam en Stomp-
wijk.
Hoofddoel van het Erfgoedpodium 
is om (cultureel) erfgoed en geschie-
denis in onze gemeente onder de 
aandacht te brengen: zowel bij de 
eigen inwoners als bij potentiële be-
zoekers/toeristen.
Het Erfgoedpodium heeft een  
tweeledig karakter, te weten:
- Museum Swaensteyn als fysiek 
“huis” en penvoerder van het Erf-
goedpodium.
- Het overlegplatform waarin erf-
goedpartners kunnen deelnemen.
https://www.swaensteyn.nl/nl/
erfgoedpodium

Bron: https://www.utrechtaltijd.nl 

Kennismaking Update Werelderfgoednominatie Limes

Romeinse activiteiten in de provincie

Nederland en Duitsland dienden in januari 2020 samen het UNESCO  
nominatiedossier van de Neder-Germaanse Limes in. De Neder-Germaanse 
Limes is een deel van de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk en loopt 
langs de Rijn van Katwijk (NL) naar Remagen (Duitsland). In dit gebied liggen 
veel waardevolle archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, waar-
van de best bewaarde en meest representatieve zijn voorgedragen voor de 
UNESCO Werelderfgoedstatus. Het nominatiedossier wordt beoordeeld door 
ICOMOS – (International Council on Monuments and Sites), een onafhanke-
lijk adviesorgaan. Afgelopen zomer vond het veldbezoek plaats waarbij een 
expert van ICOMOS de situatie ter plaatse kwam beoordelen. In november 
was een bijeenkomst met vertegenwoordigers van ICOMOS die het dossier 
inhoudelijk beoordeelden.
Naar verwachting zal ICOMOS binnenkort het definitieve advies aan het 
Werelderfgoedcomité bekendmaken. Het Werelderfgoedcomité besluit 
vervolgens in juli over dit advies.
https://www.limeswerelderfgoed.nl/

www.romeinen.nl/ Romeins Nederland; alle informatie, de Limes, Ga op Stap, Onderwijs.

www.zwammerdamschepen.nl/home.html Operatie Zwammerdamschepen, Limesjournaal, Archeon.

ezhlive.azurewebsites.net/limes Erfgoedhuis Zuid-Holland. Alle informatie over de zeven erfgoedlijnen.

www.rmo.nl Rijksmuseum van Oudheden, restauratie sarcofaag van Simpelveld, Project Doggerland.


