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Van de voorzitter 
Na de zomer is de Archeologische 
Werkgroep Leidschendam-Voorburg weer 
langzaam opgestart en is er een voorzichtig 
begin gemaakt met de schervenavonden 
op woensdagavond. Ook zijn wij bezig met 
het opruimen en de najaarsschoonmaak 
van onze thuisbasis aan de Van 
Naeltwijckstraat.  
Groot nieuws is dat De Limes sinds juli op 
de Unesco Werelderfgoed lijst staat. 
Daarmee zijn ook Forum Hadriani en het 
Kanaal van Corbulo onderdeel geworden 
van Werelderfgoed. De Romeinse resten 
staan mede hierdoor weer volop in de 
belangstelling! Zo gaf een van onze leden 
onlangs een rondleiding voor een 
middelbare schoolklas en willen wij de 
rondleidingen op Forum Hadriani 
opstarten. In deze nieuwsbrief brengen wij 
u graag op de hoogte van het 
archeologisch nieuws in onze gemeente en 
regio!  
 
Veel leesplezier,  
Kees van der Brugge 
Voorzitter van de AWLV 
 
 
Mededelingen uit het bestuur: 
Afgelopen mei heeft Vian Gast samen met 
Marjolein van den Dries, de nieuwsbrief 
overgenomen van Joanneke van den Engel. 
De lay-out is veranderd en wat inhoud 
betreft, is er meer aandacht voor 
archeologie in de omgeving en de 
activiteiten waarin wij samen werken met  
onze erfgoedpartners. Ook de frequentie 
van verschijning gaat omhoog. Vian heeft 
helaas besloten te stoppen met haar 
werkzaamheden.  

 
 
 
 
 
 
Zij is onder meer begonnen aan een 
nieuwe opleiding. Marjolein heeft nu de 
redactie van de nieuwsbrief en 
communicatie- werkzaamheden 
overgenomen. Echter wij zoeken nog naar 
iemand voor het vormgevingsgedeelte. 
 
Gezocht: 
Wij zijn nog opzoek naar iemand die het 
leuk vindt om te helpen met de 
vormgeving van onder andere deze 
nieuwsbrief. Iemand met een achtergrond 
in vormgeving of affiniteit hiermee. Als je 
interesse hebt, mail dan naar 
secretariaat@awlv.nl  
 
Marjolein van den Dries stelt zich voor: 
Ik ben Marjolein van den Dries en woon in 
Voorburg West met mijn vriend en twee 
zoontjes. Voorburg ken ik goed, ik ben hier 
opgegroeid en na mijn studie archeologie 
in Leiden, ben ik weer in Voorburg 
neergestreken. Ik heb gewerkt op 
verschillende plekken in archeologisch 
Nederland, bij de (huidige) Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, de archeologische 
dienst van de gemeente Rotterdam en 
sinds acht jaar werk ik als conservator in 
het Archeologisch Museum Haarlem. Daar 
hou ik mij bezig met onder meer 
tentoonstellingen, educatieprogramma’s 
voor de jeugd en communicatie en 
publieksprojecten. Ik vind het ontzettend 
leuk en belangrijk om de rijke 
archeologische geschiedenis van onze stad 
voor iedereen zichtbaar en toegankelijk te 
maken. En ik ben blij dat ik ook via deze 
werkgroep mijn steentje hieraan kan 
bijdragen.  
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Verslag van de 70e ALV van de AWN- 
Robert Hirschel. 
 
Robert Hirschel is nauw betrokken bij het 
bestuur van de AWLV en ging naar de 70e 
algemene ledenvergadering van de 
(landelijke) AWN op 25 september. Wat er 
allemaal op deze vergadering ter tafel 
kwam, leest u hier in dit verslag.  
 
Zaterdag 25 september jl. vond in hartje 
Utrecht de 70e Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de AWN, 
Nederlandse Archeologievereniging, 
plaats. Bijna 40 mensen met inbegrip van 
de bestuursleden hadden de moeite 
genomen om naar Utrecht af te reizen en 
de vergadering bij te wonen. Van de 
afdeling Den Haag en omstreken was 
(naast ondergetekende) haar voorzitter, 
Bram van den Band, aanwezig. Nu zijn 
ALV’s en in het algemeen vergaderingen 
niet direct erg opwindende 
gebeurtenissen. Het gaat vaak meer 
contacten leggen met andere afdelingen 
en te weten komen wat er zoal speelt in 
archeologisch Nederland en binnen de 
landelijke vereniging, waar vele AWLV’ers 
lid van zijn. 
Het programma behelsde verder: 
• Introductie door de vicevoorzitter van 

de AWN, Hetty Laverman 
• Mededelingen van de voorzitter, Gajus 

Scheltema (tevens lid van de AWLV) 
over zijn gesprekken met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) en met vertegenwoordigers van 
het Ministerie van OC&W over de 
positie van amateurarcheologen en 
het opzetten van een bureau met 
betaalde krachten om het bestuur van 
de AWN te ondersteunen 

• Verslag van de vorige vergadering, 
Jaarverslag 2020 van het landelijk 
bestuur en van de bestuurlijke 
werkgroepen. Zoals de werkgroep 
belangenbehartiging waar 

ondergetekende de secretaris is, de 
financiën en de begroting 2022. 

• De statutenwijziging. 
Belangrijkste redenen voor wijziging 
waren de naam van de vereniging in 
AWN – Nederlandse 
Archeologievereniging en de 
inwerkingtreding van de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
Na de nodige vragen en opmerkingen 
zijn de voorgestelde wijzigingen met 
een ruime twee derde meerderheid 
van de aanwezigen aangenomen. 

• Ook het Meerjarenbeleidsplan 2022-
2025 werd met een kleine toevoeging 
vanuit de vergadering vastgesteld. 

• Een belangrijk punt was de verkiezing 
van bestuursleden. Voor het komende 
bestuursjaar is het nog niet gelukt om 
voldoende mensen te vinden. Dit is 
onder meer de reden om een 
ondersteunend bureau op te zetten. 
Volgend jaar treedt Gajus af, dus 
mochten er AWN-leden zijn die deze 
nieuwsbrief ontvangen en hem 
zouden willen opvolgen, meld je 
vooral. 

• Het verslag van het AWN-
Archeologiefonds, waar onze 
penningmeester Joanneke van den 
Engel-Hees de penningmeester van is, 
was een hamerstuk. 

• Wat in 2020 niet mogelijk was 
vanwege de uitbraak van de COVID-19 
epidemie kan volgend jaar hopelijk 
wel. Het plan is namelijk om de ALV 
alsnog in Borger in het 
Hunebedcentrum te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Voor het middagprogramma van de ALV 
kon een keuze voor twee onderdelen 
worden gemaakt. Ik koos voor een 
rondwandeling en een vaartocht met de 
replica van het Romeinse schip De Meern 
1. De rondleiding voerde o.a. langs een 
ruimte onder nieuwbouw waar nog een 
grotendeels intacte vloer uit de veertiende 
eeuw was te zien. Echt zo’n locatie waar je 
normaal niet bij kan komen. Het was een 
geslaagde dag.  
 
------------------------------------------------------- 
Onze bibliotheek - Paul Baarslag 
 
Paul Baarslag is onze bibliothecaris en is 
bezig met het ordenen van de bibliotheek 
en de nieuwste aanwinsten in het systeem 
te zetten. Hij vertelt graag hoe dit in zijn 
werk gaat.  
 
Ik ben bezig met het ordenen van onze 
bibliotheek en boeken in te brengen. De 
boeken worden op onderwerp ingebracht, 
waarbij ik de auteurs en sleutelwoorden in 
het systeem zet waarop gezocht kan 
worden. Als iemand een bepaald 
onderwerp nodig heeft, kan er makkelijk 
gezocht worden en ook wanneer het 
artikelen betreft die in een boek staan.  
Alle leden mogen boeken lenen, het 
systeem van uitlenen gaat via Paul.  
 
Ik ben ook bezig met het daar aanwezige 
archief te ordenen en op onderwerp te 
zetten. Het archief bevat onder meer het 
fotoarchief (negatieven van diverse 
opgravingen gedaan door de werkgroep) 
En er is een archief met hangmappen 
waarin informatie is te vinden van de 
diverse opgravingen. Beide archieven zijn 
op de werkgroep in te zien.  
 
 
 
 
 

Serviesgoed hergebruikt als 
kadeversterking - Wim van Horssen 
 
In de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw is in Voorburg de Schoolstraat 
en omgeving vernieuwd. Oude panden zijn 
opgeknapt en nieuwe huizen gebouwd. 
Voorafgaande aan de bouw en de verbouw 
heeft de toenmalige Archeologische 
Werkgroep Voorburg (AWV, nu AWLV) op 
verschillende plaatsen in de Schoolstraat 
en de binnenruimte tussen Schoolstraat, 
Herenstraat en Voorhofstraat 
archeologisch onderzoek kunnen 
uitvoeren. Er zijn daar door de werkgroep 
minstens negen onderzoeken gedaan. 
Deze lopen uiteen van een waarneming op 
een namiddag bij grondwerkzaamheden 
tot een meerjarige opgraafcampagne. 
 
Deze onderzoeken zijn tot nu toe slechts 
voor een deel uitgewerkt en gepubliceerd. 
Er werd zoveel gebouwd, dat het ene 
project nog niet was afgelopen, voordat 
een volgend moest worden aangepakt. 
Omdat professionele archeologen nog een 
veel kleinere rol speelden, was veel 
onderzoek afhankelijk van de inzet van 
vrijwilligers. 
 
In de afgelopen jaren hebben de leden van 
de AWLV twee opgravingen uitgewerkt die 
de werkgroep in 1992 heeft gedaan. Te 
weten een opgraving in de hoek tussen 
Schoolstraat en Herenstraat op het 
achtererf van bakkerij Klink en een 
opgraving ter hoogte van Schoolstraat 20, 
op het terrein waarop eierhandel 
Hoogendam was gevestigd. De resultaten 
hiervan zullen in het komende voorjaar 
worden gepubliceerd in een boek, waarin 
ook een samenvatting wordt gegeven van 
de andere onderzoeken die de werkgroep 
in en bij de Schoolstraat heeft gedaan. 
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Bijzondere kadeversterkingen 
Bij verschillende opgravingen in deze buurt 
zijn de sloten vrijgelegd, die in de 
Schoolstraat zelf en over de achtererven 
van de huizen liepen. Deze sloten waren 
voor de afvoer van water en werden ook 
bevaren. Dat ze zelfs werden gebruikt voor 
de aan- en afvoer van goederen, blijkt uit 
de stenen kademuur, die op het 
binnenterrein tussen de Schoolstraat en de 
Voorhofstraat is gevonden (afb. 1). Elders 
werden houten beschoeiingen 
aangetroffen, die in de loop der tijd 
herhaaldelijk waren vernieuwd.  
 

 
Afbeelding 1: De kademuur geeft aan dat 
er achter de Schoolstraat een haventje lag. 
 
Een leuke bijkomstigheid van deze 
waterwerken was, dat voor de versterking 
van de kades afval werd gebruikt. Dat heeft 
bij verschillende opgravingen grote 
hoeveelheden scherven van vaatwerk en 
glas, bouwmateriaal en botmateriaal 
opgeleverd. Dit is door de leden van de 
werkgroep de afgelopen jaren bestudeerd. 
 
Daarnaast is er ook veel materiaal uit 
afvalkuilen en afgedankte waterputten op 
de achtererven van de huizen aan de 
Schoolstraat geborgen. Bij elkaar gaat het 
om meer dan zestig grote dozen met 
vondstmateriaal. 
 

 
 
Afbeelding 2: Een greep uit een 18e-
eeuwse ‘glasbak’: wijnflessen gevonden 
achter de beschoeiing van een sloot ter 
hoogte van Schoolstraat 20. 
 
Dit materiaal en de opgegraven 
fundamenten en grondsporen leveren 
informatie op die helpt om een beeld te 
krijgen van het leven en de activiteiten van 
de Voorburgers in de Schoolstraat en 
omgeving in de vorige eeuwen. 
 
Meedoen?  
Mede hierdoor is er een grote 
werkvoorraad die op de ‘woensdagavond-
schervenavond’ door Bram van den Band, 
Wim van Horssen en geïnteresseerde 
leden verder wordt onderzocht. Mocht je 
interesse hebben om daaraan bij te 
dragen, meld je dan aan via 
secretariaat@awlv.nl  
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Rondleiding Forum Hadriani voor de 
derde klas van het Veurs Lyceum 
Op 7 oktober gaf Wim Jung van de AWLV 
een rondleiding voor 15 leerlingen van de 
derde klas van het Veurs Lyceum. 
 

 
   

Wim begon zijn verhaal bij het grote baken 
op de Prinses Mariannelaan met een uitleg 
over de Limes, Corbulo, keizer Hadrianus 
en Forum Hadriani. Op de grote afbeelding 
van Forum Hadriani werden het badhuis, 
de muren en poorten en de diverse 
gebouwen toegelicht. Vervolgens ging de 
groep de Arentsburghlaan op, gebukt door 
de 1e gracht, gebukt door de 2e gracht en 
daarna de muur, aangegeven in het 
wegdek. 
 
De tocht ging verder naar het badhuis, 
naast en in de vijver. Wim vertelde hier dat 
het materiaal uit de vijver op een hoop is 
gegooid en dat daar nog veel scherven te 
vinden zijn. Voor de zekerheid had Wim er 
een aantal extra neergelegd voor later in 
de rondleiding. Wim vervolgde zijn weg 
langs de verschillende bakens.      
 

Tot slot testte Wim de kennis van de groep 
en ontvingen de twee leerlingen die de 
meeste antwoorden goed hadden, een 
replica van een Romeinse munt.  
 

 
 
De rondleiding eindigde met het zoeken 
naar scherven op de verhoging, waarbij de 
leerlingen niet alleen scherven vonden die 
Wim daar had geplaatst, maar ook 
originele restanten van 2000 jaar geleden. 
Al met al een geslaagde middag! 
 
---------------------------------------------------- 
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Rondleidingen in Park Arentsburgh 
Nu Forum Hadriani als onderdeel van de 
Limes UNESCO Werelderfgoed is 
geworden, kunnen wij wellicht meer 
belangstelling verwachten voor 
rondleidingen op locatie. Deze werden in 
het verleden altijd door een zeer beperkt 
aantal mensen gegeven. Het bestuur is al 
een tijdje bezig de basis te leggen voor 
rondleidingen die door meer mensen 
kunnen worden gegeven. 
 
Wij willen de rondleidingen op regelmatige 
basis organiseren (bij voldoende 
belangstelling), er meer reclame voor te 
maken en naast een standaard rondleiding 
misschien ook meer specialistische 
varianten aanbieden. Denk  hierbij aan 
onderwerpen zoals “keizer Hadrianus” of  
zoals “de opgravingen die hebben plaats 
gevonden op Forum Hadriani”. 
Misschien zijn er onder u geïnteresseerden 
die hier een bijdrage aan willen leveren (en 
dit misschien als een goede aanleiding zien 
om lid te worden van onze 
werkgroep).  Heb je interesse, meld je aan 
bij  secretaris@awlv.nl 
 
----------------------------------------------------- 
 
Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Romantische Limes in Museum 
Swaensteyn 
Op dinsdag 9 november (vanaf 19.30 uur) 
vindt in Museum Swaensteyn de 
bijeenkomst over de Romantische Limes 
plaats. In het project wordt een 
samenhangend programma gecreëerd dat 
de bezoeker van Park Arentsburgh (een 
groen rijksmonument) informatie geeft 
over het voormalig Forum Hadriani  
(archeologisch rijksmonument) dat daar 
onder de grond ligt. Uitgangspunt is dat 
park noch archeologie worden aangetast. 
Centraal in het plan staat Caspar Reuvens 
en zijn opgraving aldaar rond 1830.  

Tijdens de bijeenkomst worden de 
uitgewerkte plannen gedeeld en is er 
ruimte om hierop te reageren.  
Aanmelden vooraf hoeft niet, bij 
binnenkomst wordt wel verzocht uw QR-
code te laten scannen.  
 
---------------------------------------------------- 
 
Fiets langs de oudheid 
De fietstunnel onder het spoor bij de 
Tuinenlaan in Leidschendam is door 
kunstenaars beschilderd met 4500 jaar 
oude vondsten en Romeinse voorwerpen. 
Inspiratiebron vormde mede de 
Vlaardingen nederzetting die op de plek 
van de tunnel is opgegraven. Waaronder 
een 4500 jaar oude kookpot (ooit 
opgegraven door Martin van Rijn) die in de 
schildering is te zien. Zeker de moeite van 
het langsfietsen waard!  
 

 
Foto: Wethouder Floor Kist (rechts) en Martin 
van Rijn bewonderen de grote kookpot uit de 
tijd van de Vlaardingencultuur ongeveer 4500 
jaar geleden (foto: gemeente LV). 
 
-------------------------------------------------------------- 
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Interessante links: 
 
Podcast Forum Hadriani, luister naar 
verhalen over de Limes in deze podcast 
serie. Met in deze aflevering een interview 
met Tom Buijtendorp, die jarenlang 
onderzoek deed in depots en archieven 
naar vroegere opgravingen van deze 
vergeten stad.  
https://www.romeinen.nl/ontdek-romeins-
nederland/nieuws/lekker-luisteren-
nieuwe-serie-podcasts-over-de-limes 
 
 
Erfgoed als verbindende factor:  
Een interessant artikel van Esseline van de 
Sande van The Room of Listening over hoe 
erfgoed een verbindende factor kan zijn 
tussen oude en nieuwe bewoners. Het 
erfgoed van Voorburg is hiervan een 
prachtig voorbeeld. 
https://theroomoflistening.wordpress.com
/2021/09/22/nieuwe-stemmen-verrijken-
erfgoed/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verschenen: Het Romeinse Rijk in 
infographics.  

Een prachtige, informatieve verbeelding 
van de geschiedenis van het Romeinse Rijk 
en het oude Rome. Dit boek is te koop in 
de boekhandels. 
 
  

 
Website: http://www.awlv.nl/   
Werkruimte: Van Naeltwijckstraat 9A-Voorburg 
Werkavonden: woensdag vanaf 20.00 uur 
 


