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"Thans echter geven de stille duinen daar weêr teekenen van leven. Door de spade des nijveren landmans 
bestookt, beginnen zij te spreken, luider dan ooit te voren, van een meer dan duizendjarigen voortijd, van 
het verblijf der Romeinen en latere volken, waarvan zij de overblijfseleln van huiselijk en maatschappelijk 
bedrijf uit hun tot hierto verborgen schoot gewillig opgeven. 
Ik beijver mij hiervan berigt te geven, vertrouwende, dat reeds de bloote opnoeming van het gevondende 
voldoende zijn zal zijn om de belangstelling van vaderlandsche oudheidvrienden in bijzondere mate op te 
wekkken". 
 
L.J.F. Janssen, 1859. 
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 Inleiding 
 
 
In 1992 worden onverwacht met een metaaldetector in de Zanderij-Westerbaan een groot aantal Romeinse 
en ook Vroeg-Middeleeuwse metaalvondsten gedaan. In dit gebied zijn in de vorige eeuw al archeologische 
resten gevonden en men verwachtte dat alles was verdwenen tijdens het meters diep afzanden van de 
duinen. Bij het nalezen van de oude verslagen blijkt inderdaad dat het materiaal vroeger vlak boven, maar 
ook onder het nieuwe maaiveld is gevonden. Om vast te stellen of ook elders in Katwijk nog kansen zijn op 
vondsten, is het dus zinvol om alle oude gegevens te verzamelen. Deze zijn verspreid in publicaties, brieven 
en vondstinventarissen. Vaak wordt hierin de plaats van de vondst slecht beschreven. In de artikelen over 
de opgraving van het Merovingische grafveld in Klein Duin wordt bijvoorbeeld de positie nergens vermeld. 
Zelfs bij de opgraving in Klein Duin uit 1967 zijn de coördinaten verkeerd in het verslag terecht gekomen. 
Gecombineerd met de gegevens van de topografische reconstructie van Katwijk (Historische Atlassen van 
Katwijk en Valkenburg) blijkt het mogelijk om de positie van veel vondsten beter vast te stellen. 
 
De overvloedige aandacht voor de Brittenburg heeft de andere vondsten in de schaduw gezet, alhoewel 
deze voor de archeologie waarschijnlijk belangrijker zijn en in ieder geval meer nog bestaand materiaal 
hebben opgeleverd. Van de grote inspanningen van mevr. Eerdbeek bij het verzamelen van vondsten in de 
dertiger jaren blijkt meer bewaard te zijn gebleven dan verwacht, nadat bij een opruiming vele kisten zijn 
verdwenen [Parlevliet 1992]. Gelukkig heeft zij vele vondsten aan het RMO geschonken, keurig met 
omschrijving van de vindplaatsen. 
 
De meeste vondsten bestaan uit een enkel voorwerp, gevonden bij het graven van kanalen of de aanleg van 
rioleringsbuizen. De grotere vondsten zijn gedaan bij het afzanden van de duinen voor de Zanderij en Cleyn 
Duin. De oudste archeologische gegevens zijn afkomstig van de Brittenburg. In de loop der eeuwen komen 
door de voortdurende kustafslag steeds weer andere ruïnes onder de duinen vandaan. Ondanks de vele 
artikelen is er echter maar weinig met zekerheid bekend en is er vrijwel geen materiaal bewaard gebleven. 
In 1982 is een opgraving gedaan vlak bij de Brittenburg, tijdens de aanleg van de nieuwe 
Uitwateringssluizen. 
 
Het eerste archeologische onderzoek in Katwijk dateert van 1860. Bij het afgraven van de Zanderij door de 
familie Westerbaan worden bij het graven van de Zandsloot een grote hoeveelheid Romeinse en Vroeg-
Middeleeuwse resten gevonden. Dhr. Janssen van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden verzamelt 
onder andere tufsteen, dakpannen, maalstenen, schaatsen, mesjes, haarnaald, kammen, breipen, pijlspits, 
scharen en een vishaak. Ook een aantal waterputten worden met veel moeite uit de klei gegraven. De 
afzanding blijft hij volgen en hij heeft regelmatig nieuwe vondsten naar het museum gebracht. 
 
De volgende spectaculaire vondst komt uit het Klein Duin, dat rond 1906 wordt afgegraven. Een 
kunstmatige kleiheuvel komt tevoorschijn met daarin graven en urnen uit de Merovingische tijd. In de 
dertiger jaren volgt de afzanding van het laatste deel van de Zanderij. Mevr. Eerdbeek heeft hierbij vele 
vondsten geborgen. Tot een opgraving komt het niet, vanwege de ook toen al grote wateroverlast. 
Tegenwoordig is het mogelijk met bronbemaling (en grotere fondsen) de opgravingen droog te houden. 
 
In 1967 wordt een korte noodopgraving uitgevoerd van een Romeinse nederzetting in Cleyn Duin, die echter 
niet wordt voortgezet. In 1996-1997 is het grote onderzoek uitgevoerd in het te bebouwen gebied Zanderij-
Westerbaan, waarbij vele Romeinse en Vroeg-Middeleeuwse huisplattegronden zijn gevonden.  
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Van de Brittenburg is waarschijnlijk niets meer over, maar elders in Katwijk ligt een groot deel van het 
Romeinse verleden nog ongeschonden onder het duinzand, dat sinds die tijd is opgestoven en waar Katwijk 
op gebouwd is. Uit de vondsten blijkt dat de Romeinse bewoning zich over heel Katwijk kan hebben uitge-
strekt, op een hoogte van 0 - 2 m +NAP. Dit betekent dat overal waar het maaiveld niet te hoog is, de 
mogelijkheid bestaat van archeologische vondsten. Dit gaat vooral op voor Cleijn Duin, het Witte Hek, de 
Koestal, de Blekerij, de dorpskern van Katwijk aan de Rijn, en het gebied rond het Prins Hendrik kanaal.
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 Geologie 
 
 
In het op de duinen gebouwde Katwijk is het nodig om de hoogte te weten van het vroegere loopvlak, om na 
te gaan hoe diep de restanten nu, wel of niet bereikbaar, onder het huidige maaiveld liggen. Kennis van de 
geologische opbouw is dus nodig. In afwachting van de al zo lang in voorbereiding zijnde geologische kaart 
hebben diverse archeologische en geologische overzichten van de voorlopige gegevens gebruik gemaakt. 
De resultaten zijn echter zo wisselend dat ze in de overzichtskaarten niet gebruikt zijn. Zo verondersteld het 
ene overzicht in de Romeinse tijd over heel Katwijk een kleilaag, maar andere weer Oude Duinen en stand-
wallen of juist een paar brede armen van de Rijn. 
 
Wat kan men hier aan de kust verwachten? In 2000 vC ligt het strand bij Wassenaar en ligt het huidige 
Katwijk in zee. Dan ontstaat voor de kust een standvlakte, waar duinen opwaaien. Bij Katwijk verstoort de 
Rijnmond dit profiel. In tijden dat het zee-niveau hoger is, dringt het zeewater naar binnen en legt achter de 
duinen een laag klei neer. Deze transgressies worden genummerd als Duinkerken 0 (1600 - 1000 vC), I 
(500 - 200 vC), II (300 - 600) en III (1100 - 1200). Tijdens Duinkerken 0 en I ligt de strandwal voor de huidige 
kust en legt het binnenstromende zeewater een kleilaag op een hoogte van 1,5 - 0,5 m onder NAP, die zich 
nu onder heel Katwijk uitstrekt. Hierop stuift tot de Romeinse tijd ca. 2 m zand, die de Oude Duinen worden 
genoemd. Het landschap moet redelijk vlak zijn geweest met duinen, niet hoger dan een paar meter. Na de 
Romeinse tijd dringt de zee weer op (Duinkerken II) en legt over een kleine oppervlakte een dunne laag klei. 
Hierop stuift ook weer een dunne laag Oude Duinen. Tussen 1100 en 1200 verandert het landschap dras-
tisch. De zee stroomt weer naar binnen tot ver voorbij Leiden (Duinkerken III) en legt een dikke kleilaag 
neer, behalve waar duinen zijn. Gelijktijdig waaien de huidige duinen op, met hoogten tot 37 meter (het 
Koepelduin), die de Jonge Duinen worden genoemd. Mede hierdoor wordt de uitgang van de Rijn geblok-
keerd. Hierna veranderd er weinig meer. De kust slaat verder af tot circa 1800, waarna de zeereep weer 
langzaam toeneemt. 
 
 
 De Zanderij 
 
In de 18e eeuw wordt door Le Francq van Berkhei een compleet profiel beschreven van een duin in de 
Zanderij. In zijn verslag beschrijft hij een laag klei 'waar tusschen blaauwe adertjes liepen; door welke 
adertjes er aan de gedroogde Klai eene soort van hoog blauwe stoffe, als bergblaauw, uitsloeg of, zoo als 
men met het kunstwoord zegt, Effloresceerde; geheelenal, gelyk men het blaauwe Koperbloem in de Mynen 
ziet'. Inderdaad kwam bij de recente opgravingen klei naar boven met aders helderblauwe stof. Le Francq 
van Berkhei was een nauwkeurig observator. 
 
Het door Le Francq van Berkhei beschreven profiel komt ook voor bij andere vondsten in Katwijk: een laag 
klei met daarboven de duinen met laagjes veen. Door de afwisseling van veenlaagjes en duinzand is dit 
pakket altijd voor de Oude Duinen aangezien, maar bij de vroegere en recente opgravingen in de Zanderij 
zijn de Romeinse en Vroeg-Middeleeuwse restanten op slechts 1 - 2 m +NAP gevonden. Het zand daar-
boven zal dus in hoofdzaak van de Jonge Duinen zijn. Ook de Jonge Duinen kennen een fase, die bestaan 
uit een afwisseling van zand en veenlaagjes [Jelgersma 1970]. Deze laagjes lopen vrijwel horizontaal, een 
kenmerk dat ook door Le Francq van Berkhei wordt genoemd. 
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 Vondsten 
 
 
De vondsten worden als volgt beschreven: 
 
Hoofd Vondstdatum, plaats, tijdperk. 
 
Tijdperk Romeinse tijd: 0 - 500. 
 Vroege Middeleeuwen: 500 - 1100.  
  Merovingische tijd: 525 - 750. 
  Karolingische tijd: 750 - 900. 
 Late Middeleeuwen: 1000 - 1500. Pingsdorf.  
 Nieuwe Tijd: 1500 - heden. 
 
Vondsten Representatieve omschrijving (zoals ze indertijd zijn gedetermineerd) en de huidige 

bewaarplaats, mits nog aanwezig. RMO: depot RMO en paginanummer van de inventaris. 
Stratigr. Geologische opbouw. Het vroeger gebruikte AP ligt circa 9 cm lager dan het NAP. 
Plaats Zoals beschreven in de publicaties of zoals nu gereconstrueerd. 
ROB Het Archis-vondstnummer/ROB-objectnummer. Bij controle is gebleken dat sommige vondsten 

een dubbel nummer hebben. Het is mogelijk dat een nummer op den duur zal vervallen. 
Gegevens Publicaties en andere gegevens (zie hoofdstuk Gegevens) 
 
 
 
 
Zanderij Westerbaan, Koestal  1 - 8 
 
 
1 1858, 1860, 1861, 1869. Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen. 
 Bij het graven van de Zandsloot worden over een oppervlak van 10x100 m Romeinse en 

Frankische resten gevonden. Pleyte vermoedt dat er na 1869 niets meer gevonden is, omdat 
de Zandsloot in een andere richting is gegraven. De vondsten zijn deels geschonken door G. 
Zuiderduin. 

Vondsten 3 mud dierenbeenderen, 3 ton tufsteen (vermoedelijk wordt van een putrand), eiken palen, 
haardsteden, gele kalksteen, 4 ronde en 2 vierkante waterputten, haardplaats, metselspecie, 
ronde tegel, stenen, dakpan (INFI), schiefersteentjes, maalsteen, slijpsteen, werpkogel, 
netverzwaring, spinsteen, Romeins en Frankisch aardewerk, glas, pinnen (met ring), 
schaatsen, mesjes, molenschijf, haarnaald, kammen, pijlspits, hakblok uit het been van een 
walvis, scharen, bronzen ring, menselijke schedel, secundair gebruikt scheepshout. Frankisch: 
mesjes, vishaak, schaats, kam, breipen, fles. RMO K.N. 73-180 p41, p45, p87, p102, p113, 
p131, p135. 

Stratigr. Volgens de arbeiders ongeveer ter hoogte van het water (0,6 m -NAP) in de Zandsloot, in 0,5 m 
met humus vermengde zandgrond, boven een meer dan 1 m dikke kleilaag. De putten zitten 
voor de helft in de klei. Hierboven ligt zand met dunne laagjes humus tot 8 m boven het water 
van de Zandsloot (zie ook profiel van Le Franq van Berkhey).  

Plaats Kaart in [Pleyte 1861]. Zie ook de afgravinggrenzen van de Zanderij, bijlage A. 
ROB  24028/30EZ-4, 24040/30EZ-10. 
Gegevens Janssen 1859. Pleyte 1861. Pleyte 1901. 
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2 1869 - 1888. Late Middeleeuwen. 
 Een ruïne van een Middeleeuws gebouw wordt gevonden, dat daarna geheel is verdwenen. 
Vondsten De hoek van een Middeleeuws gebouw van reuzenmoppen. Pleyte heeft scherven meege-

nomen, die niet bij het RMO zijn ingeschreven. 
Plaats Zie de afgravingsgrenzen Zanderij, bijlage A. Waarschijnlijk na 1869 en zeker voor 1885, 

wanneer de afgraving voltooid is. 
Gegevens Pleyte 1901 59. 
 
3 1925. 
 Eerdbeek wil een steen opgraven, maar de eigenaar van het land weigert dit, omdat hij geld 

verwacht (of misschien weggegooid of fantasie?). Eerdbeek zoekt op eigen gelegenheid, maar 
vindt slechts botjes en stukjes tufsteen 'maar die worden hier haast overal gevonden'. 

Vondsten Door de eigenaar wisselend omschreven als molensteen, lange ronde paal ter dikte van een 
emmer of een grote ronde deksel. 

Plaats Onbekend. De naam van de landeigenaar wordt niet genoemd. 
Gegevens RMO br. van/naar Eerdbeek 22/25-11-1925. Rijksverz. 1925 72? 
 
4 1930 - 1933. Romeinse tijd, Vroege- en Late Middeleeuwen. 
 In deze tijd wordt door de Baron van Wassenaar het laatste, noord-westelijke deel afgezand, 

waarin Eerdbeek archeologische resten vindt. Ook het oostelijke deel tot aan de Zanderijvaart, 
in de 19e eeuw afgezand door Westerbaan, ligt bezaaid met Romeinse scherven en vertonen, 
als ze worden omgespit, donkere plekken van grondsporen. De vondsten zijn hier veel talrijker. 
Een opgraving is niet mogelijk door het grondwater. 

Vondsten  
 1 Slakken. RMO h1930/12.3 p282.  
 2 Tufsteen, baksteen, tegels, dakpannen (EX GER INF), kalk- en zandsteen, maalstenen (met 

ijzeren handvat), werpkogel, slijpsteen, loden deksel, netverzwaring, baksteen, Romeins/Ger-
maans en Vroeg-Middeleeuws aardewerk, RMO h1933/10.6-40 p158. 

 
 In het land dat wordt afgezand: 
 3 Tufsteen, tegels, dakpannen, huttenleem, priem, spinschijfjes, ijzer, glas. Romeins/Germaans, 

Karolingisch en Pingsdorf aardewerk. RMO h1930/12.1 p282 (onder de band), h1930/12.4-5 
p282 (uit de band), h1931/1.1-17 p289 (onder en in de band). h1932/12.32-50 p28.  

 4 Romeinse bouwfragmenten en scherven. RMO h1930/12.2 p282. 
 5 Houten palen van huizen of putten. RMO h1932/12.51-53 p29. 
 6 In 1931 veel Romeinse scherven. 
 7 Slijpsteen, spinschijfje, doorboord been, tufsteen, dakpan, mesjes, hoefijzer, houweel, stijgbeu-

gel, spoor. Romeins, Middeleeuws en laat-Pingsdorf aardewerk. RMO h1932/12.75-93 p30. 
 
 In de oude zanderij 
 8 Huttenleem, scherven en fragment van een kam. RMO h1930/12.6-7 p282.  
 9 Romeinse bouwfragmenten en aardewerk. RMO h1932/12.24-26 p27. 
 10 Romeins aardewerk, schijfje doorboord kalksteen. RMO h1932/12.27-31 p28.  
 11 Romeins-, Karolingisch- en Pingsdorf aardewerk, netverzwaring, huttenleem, dakpan, 

maalsteen. RMO h1932/12.54-74 p29.  
 12 Romeins glas. RMO h1933/10.1 p158. 
 13 IJzerfragmenten. RMO h1933/10.2 p158. 
 14 Romeinse beschoeing. 
 15 Tonput, hierin een Romeinse scherf. RMO h1933/3.1 p59. 
 16 Drie putten van houten duigen. 
 17 Romeinse munt, van Hadrianus?. 
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 18 Hypocaustum steen. 
 19 Romeinse-, Karolingische- en Pingsdorf vondsten. 
Stratigr.  
 3 Enkele Romeinse scherven in een donkere humusband in de wand van de opgraving (volgens 

foto: ca. 0,2 - 0,3 m dik en 0,8 m boven het nieuwe maaiveld, hierboven 1 m zand en 0,7 m 
humus van het maaiveld). 

 4 Onder de band. 
 5 In het nieuwe maaiveld, volgens de foto. 
 6 Het Romeinse niveau ligt ongeveer gelijk aan het nieuwe maaiveld. 
 14 Bij het spitten gevonden. 
 
Plaats Volgens het RMO vondstenarchief zouden h1930/12 en h1931/1 afkomstig zijn uit Klein Duin. Uit de 

tekst blijkt echter, dat dit de Zanderij moet zijn. 
 1 Niet genoemd, gevonden op één plaats in de Zanderij. 
 2 Geen plaats genoemd. 
 
 In het land dat wordt afgezand: 
 3 Omdat 'de band' genoemd wordt: in de nieuwe afzanderij. 
 4 Naast het land van Van Rijn (RMO kaart 3). 
 5 Ten W. van perceel 2088 (RMO kaart 3). 
 6 RMO kaart 2. Kaart in RMO inv. 6.1/11. 
 7 Uit de zanderij van Van der Marel, met latere notitie: achter het nieuwe raadhuis (RMO kaart 3). 
 
 In de oude zanderij: 
 8 Uit het land van Noort (niet bekend waar dit is), met latere notitie: Zanderij Westerbaan.  
 9 Uit het land van Van Beelen, tussen de Zanderijvaart en het pad, in het verlengde van het land 

van Vergeer (RMO kaart 3). 
 10 Uit het land van Heemskerk, bij de Watertoren (RMO kaart 3). 
 11 Uit het land van Hogewoning (RMO kaart 3). 
 12 Uit perceel 2146 (RMO kaart 3). 
 13 Uit perceel 2308 (RMO kaart 3). 
 14 In het land van Swaanenburg, aangeduidt op de kadasterkaart (RMO kaart 3, perceel 2212, 

2210, 2081?) 
 15 Vlak bij de Bollenvaart, zie aantekening op de stafkaart (RMO kaart 3, perceel 2071). 
 16 Land van de gebroeders Hogewoning, 3 roe van de Zanderijvaart, 80 stappen van land van 

Korpershoek waar enige tijd geleden een munt gevonden is, in de richting van de watertoren, 
aangegeven op de kaart van de Zanderij (RMO kaart 3). 

 17 Land van Korpershoek, aangegeven op de kaart van de Zanderij. In perceel 2210 (RMO kaart 
3). 

 18 Perceel 2209 (RMO kaart 3). 
 19 Vondstenkaart van Eerdbeek [Eerdbeek kaart]. 
 
ROB  24029/30EZ-4 
 17 24054/30EZ-16 
 
Gegevens Rijksverz. 1930 53, 1931 77, 1932 65, 1933 60. 
 3-6  RMO inv. 6.1/11 1930 - 1933, 1931 (ook foto's, ook van houten palen). 
 12 RMO inv. 6.1/11. 
 14 RMO inv. 6.1/11 1933. 
 15 RMO inv. 6.1/11 1930 - 1933. 
 16 RMO inv. 6.1/11 1932. 
 17 RMO inv. 6.1/11. 
 18 RMO inv. 6.1/11. 
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5 1937. Late Middeleeuwen. 
 Waarschijnlijk het puin van de afgebroken woning van M360 [Parlevliet 1996]. Gevonden bij het 

omspitten van de grond in circa 1937. 
Vondsten Tuf- en baksteen en een ronde bakstenen put van reuzenmoppen. De vondst wordt in verband 

gebracht met de grafelijke woning [RMO inv. 6.1/11]. Geen hele stenen maar losse brokken 
bruin-rode steen, over een oppervlak van 5 - 10 meter in het vierkant, circa 3/4 van een gewo-
ne huissteen, en een put. Er is niet meer verwijderd dan het spitten diep ging. De rest, stenen 
en put, ligt er nog [Delft 1996]. 

Stratigr. 2,5 steek spitten (ca. 70 cm) onder het maaiveld (maaiveld: 0 - 1 m +NAP). 
Plaats Hooge wei van Meyer, thans in huur bij dhr. Van Delft, Wassenaarse weg [RMO inv. 6.1/11]. 

Het noordelijk deel van de door Van Delft vanaf 1929 van de Baron gehuurde 1800 roede 
grond. De oost-west positie is niet duidelijk, maar niet dicht bij de weg. Voor 1929 was het 
weiland en werd gehuurd door Meyer [Delft 1996]. 

Gegevens RMO inv. 6.1/11. Delft 1996. 
 
6 1937, 1989. Late Middeleeuwen. 
 Waarschijnlijk restanten van de woning van M358 [Parlevliet 1996]. 
Vondsten  
 1 Afvalkuil met aardewerk van 1450 - 1500. RMO 1993/8.9 p75. Potbodem in bezit van 

D.Parlevliet. 
 2 Laag aarde met takken vermengd. Niet alles is weggespit. 
Stratigr.  Ca. 80 cm onder het maaiveld (maaiveld: ca. 1 m +NAP). 
Plaats 
 1 88,776/467,200. 
 2 In het zuiden van het door Van Delft gehuurde perceel van 1800 roede, halverwege tussen de 

Wassenaarseweg en de Zandsloot. 
Gegevens Hessing 1990. D. Parlevliet 1989. Delft 1996. 
 
7 1945. Romeins, Vroege Middeleeuwen. 
 Romeinse (100 - 300) en Karolingische scherf, van het land van Verhoef (het is niet bekend 

waar dit is geweest). RMO h1991/7.2 p33. 
 
8 1992 - 1997. Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen. 
 Metaalvondsten door Van Duin zijn aanleiding voor een onderzoek van het RAAP en vervol-

gens een grote opgraving door het ROB. 
Vondsten RMO 1995/8.8 (deels) p27. 
ROB 22114 
Gegevens Oude Engering 1994. 
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Klein Duin, Witte hek   20 - 31 
 
 
Zie ook: Diverse plaatsen, Mallegat. 
 
20 1841. Romeins. 
 Vondst van Romeinse werpkogels bij de verbreding van het Uitwateringskanaal. 
Vondsten 72 werpkogels. RMO KN.1-72 p69. 
Stratigr. 1,5 m -AP. 
Plaats De zuidzijde van het Uitwateringskanaal, tussen de brug met de drijfdeuren en de brug in de 

Noordwijkerweg. 
ROB 23984/30EN-2 
Gegevens RMO br. bijlage 29-5-1841 bij br. 11-6-1841. 
 
21 1906, 1910, 1911. Vroege Middeleeuwen, Romeinse tijd. 
 Tijdens het afzanden wordt een Frankisch grafveld gevonden, dat wordt opgegraven in 1906, 

1910 en 1911. Op een lager niveau wordt ook Romeins materiaal gevonden. Dit is beperkt 
opgegraven en Holwerda vermoedt dat er in de omgeving nog meer te vinden is. 

Vondsten Spijkers, grote steen, Frankisch/Merovingisch: aardewerk, ca. 54 skeletten, ca. 16 crematies in 
urnen, kralensnoer op een skelet, messen, bronzen armband, zwaarden met schede en 
zilver/verguld beslag, speerpunten, schild, bijl, spinschijfjes, glas, verzilverd brons pendeloque 
met kruis, verguld bronzen mesheft, spijkers, tangetje. 

 Romeins (40 - 75 en 150 - 200): dakpannen (CE, CGPF), 2 bronzen munten, muurschildering, 
huttenklei, aardewerk (ook inheems), werpballen, bouten, ketting, dierenbeenderen, twee ronde 
pallisaden (diameter ca. 7,5 m en 4,5 m). RMO h1906/11.1-22 p291, RMO h1910/4.1-5 p466, 
RMO h1912/1.1-78 p520. 

Stratigr. Een kunstmatige, ronde heuvel van klei, diameter 45 m, tot 1,40 m boven een kleilaag. Deze 
kleilaag ligt 75 cm onder het nieuwe maaiveld (maaiveld op ca. 0,9 m +NAP, zie nr. 29) en ca. 3 
dm onder het grondwater. Op de klei en de heuvel ligt een laag blauw (donker) zand en daar-
boven duinzand met veenlaagjes. De skeletten liggen in de de kleiheuvel en op de grens van de 
kleiheuvel en blauw zand. De Romeinse resten liggen op een lager niveau en zijn deels bij het 
graven bovengekomen. Vlak boven het grondwaterniveau ligt een zwarte, met kool gemengde 
laag. Boven de vondsten ligt een schelpenlaag. 

Plaats De plek wordt in de literatuur niet exact genoemd, maar Eerdbeek had contact met Holwerda, 
zodat de positie op haar kaart goed kan zijn [Eerdbeek kaart] (88,62/468,70). 

ROB 23990/30EN-9 
Gegevens Krom 1906. Holwerda 1907. Evelein 1911. Sasse 1911, Holwerda 1912. Martin 1912. 
 
22 1932 - 1933. Romeinse tijd. 
 Vondsten van Eerdbeek. 
Vondsten Aardewerk, fragment pijpaarde beeldje, bronzen beitel, glazen kralen. RMO h1932/12.94-102 

p30. RMO h1933/10.3-5 p158. 
Plaats Bij het Merovingisch grafveld (nr. 21). 
 
23 1934.  
 Bijl, gevonden door het Hoogheemraadschap Rijnland. 
Vondsten IJzeren bijltje. RMO h1934/11.1 p284.  
Plaats Niet ver van het Merovingisch grafveld. Wellicht de Pingsdorf vondst in het Uitwateringskanaal 

in [Eerdbeek kaart] (88,88/468,82). 
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24 1935. Romeinse tijd, Late Middeleeuwen. 
 Romeinse en Pingsdorfer vondsten (en verbrande beenderen?) op een terrein met donkere 

plekken. 
Vondsten Kogelpotten en 10e eeuws Pingsdorf en later aardewerk. Romeins: aardewerk, dakpan, 

tufsteen, huttenleem, netverzwaring, stuk maalsteen, mesjes, schaar. RMO h1935/10.1-12 
p336.  

Stratigr. Misschien een potje op 1,5 m -AP [RMO kaart 1?]. 
Plaats Volgens kaartje in [RMO inv. 6.1/11 1935], [Eerdbeek kaart] en [RMO kaart 1, 2]. Alle posities 

verschillen. 
ROB  24049/30EZ-9. 
Gegevens RMO inv. 6.1/11 1935. RMO br. van/naar Eerdbeek 9/17-5-1935. 
 
25 1940. Romeinse tijd, Vroege- en Late Middeleeuwen. 
 Bij het graafwerk voor een nieuwe riolering wordt een urn gevonden. Enkele maanden later 

wordt hier ook Karolingisch en Pingsdorf aardewerk gevonden. 
Vondsten Romeinse honingpot, gebruikt als urn, met as en beenderen. Vanaf 1940 in bruikleen van de 

gemeente Katwijk aan het RMO. Zal in 1997 in bruikleen gegeven worden aan het Katwijks 
Museum. Verder Karolingische en Pingsdorf vondsten, die niet bewaard zijn gebleven. 

Stratigr. Urn: ca. 3 m onder het maaiveld. 
Plaats Volgens kaartje in [RMO inv. 6.1/11 1940] en [RMO kaart 1]. [RMO kaart 2] geeft een iets 

andere positie. Bij terreinwerkzaamheden ten noorden van de Zeeweg. In de Miereweide. 
Karolingisch en Pingsdorf op 20 m zuid-west hiervan. Pingsdorp op 5 m afstand. 

ROB  23985/30EN-3, 23986/30EN-4 
Gegevens RMO inv. 6.1/11 1940. RMO br. van gemeente Katwijk 16-7-1940. RMO br. van Eerdbeek 5-8-

1940. RMO br. van RMO 19-7-1940 volgens de index, de brief is niet gevonden.  
 
26 1940. Romeinse tijd. 
Vondsten Romeinse scherven. 
Plaats Volgens kaartje in [RMO inv. 6.1/11 1940] en [RMO kaart 1]. [RMO kaart 2] geeft een iets 

andere positie. 
ROB  23986/30EN-4 
Gegevens RMO inv. 6.1/11 1940. 
 
27 193.. Romeinse tijd, Karolingische tijd. 
 Op de kaart van Eerdbeek wordt een vondstgebied aangegeven achter haar huis. 
Vondsten Karolingische en Romeinse resten. Spinschijfjes, schapenbeenderen, tufsteen? 
Stratigr. Tufsteen ca. 0,5 m onder het maaiveld? 
Plaats [Eerdbeek kaart], [RMO kaart 1] en 'achter het notarishuis'. 
Gegevens RMO inv 6.1/11. 
 
28 193.. Romeinse tijd. 
 Op de kaart van Eerdbeek wordt een gebied aangegeven direct achter de Israëlische 

begraafplaats met Romeinse vondsten. 
 
29 1967. Romeinse tijd. 
 Proefopgraving van een Romeinse vestiging met pallisade uit de 2e - 3e eeuw door Bloemers 

en Van Es, ontdekt bij de aanleg van een riolering. Aan de gemeente Katwijk is een aanvraag 
gedaan voor een definitieve opgraving in de herfst, die blijkbaar niet is doorgegaan. Voor een 
deel zijn hier nu winkels overheen gebouwd. 

Vondsten Pallisaden met greppel, max. 50 m in het vierkant. Paalgaten. Romeins aardewerk, tegel, 
dakpannen, gouden kinderring met karneool (200-400), kreken, stookplaatsen, schelpenlaag. 
RMO h1988/8.60 p98. 
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Stratigr. Blauwe kleilaag op 0,2 m -NAP. Hierboven 0,2 m zand met vondsten en 0,1 m klei met 
vondsten. Maaiveld op 0,9 m +NAP. Romeinse laag op 0 m NAP. 

Plaats ROB tekening 30E-25Z-2. Nu op de hoek van de Vreugdeweg en de Cleijn Duindreef 
(88,78/468,56). 

ROB 24051/30EZ-15. 
Gegevens ROB dagrapporten en tekeningen. Es 1967. 
 
30 1968. Vroege- en Late Middeleeuwen. 
 Aardewerk, verzameld door H. Sarfatij op aanwijzing van S.C.H. Leenheer. 
Vondsten Aardewerk 600 - 800. Pingsdorf en Paffrath aardewerk 1100 - 1200. RMO h1978/2.40 p42. 
Plaats Op het bollenveld ten noorden van de Joodse begraafplaats, achter het huis van Eerdbeek en 

bij haar vindplaats (?). De coördinaat 88,97/468,28 is alleen de plek bij de begraafplaats. 
ROB 24056/30EZ-23 
 
31 19.. 
 Volgens Adriaan Parlevliet (De Wilbert) zouden (Romeinse?) dakpannen gevonden zijn bij de 

bouw van de Julianabrug in het zuidelijk talud, langs de Berghaven en bij de toenmalige 
loodsen van de Reddingsbrigade bij het Uitwateringsgemaal. Dit kan afkomstig zijn van grond 
uit het Uitwateringskanaal.  
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Duinen      40 - 47 
 
 
Voor voormalig duingebied zie: Diverse plaatsen, Prins Hendrik kanaal. 
 
40 1889. 
 Een bijl, steen, schieffer, gevonden aan het duin te Katwijk Zee door de kinderen van F.A. 

Jentink. RMO J.I.1 p49. 
 
41 ca. 1890. Romeinse tijd. 
 Romeinse resten, indertijd gevonden bij het graven van een kanaal voor de duinwaterleiding. 

Geschonken door Van Spall, directeur van de Leidsche Duinwater My. 
Vondsten Romeinse scherven, fragment van een bronzen steelpan en een stuk hout. RMO h1912/3.1-3 

p559. Vondsten van Pleyte zouden in het RMO bewaard worden, maar komen niet voor in de 
vondstinventaris. 

Stratigr. Ongeveer 1 m +AP, onder de duinen. De kanaalbodem ligt op ca. 4,2 m +AP. 
Plaats Vlak ten noorden van De Pan. 
ROB  24043/30EZ-5, 24053/30EZ-14. 
Gegevens RMO inv. 6.1/11. Pleyte 1901 59. Rijksverz. 1912 133.  
 
42 1924. Romeinse tijd. 
 Romeins kruikje, gevonden in het reservoir van de Leidsche Duinwater My. Geschonken door 

de directeur Van Spall. 
Vondsten Romeins kruikje, eind 2e eeuw of iets later. RMO h1925/4.1 p416. 
Stratigr. Gevonden direct onder een kleilaag, 1,5 m dik, die op ca. AP ligt. 
Plaats In het lang reservoir van de Leidsche Duinwater My. (Waarschijnlijk [Eerdbeek kaart] en [RMO 

kaart 1]: 88,15/466,98). 
ROB  24044/30EZ-5, 24052/30EZ-13 
Gegevens Rijksverz. 1925 72. RMO inv. 6.1/11 
 
43 ca. 1926. Bronstijd. 
 Pijlspits van vuursteen, gekocht van G. Remmé in 1951. Ca. 25 jaar eerder gevonden bij een 

duinafgraving. RMO h1951.5.1. p121 [Westerheem 1954 66]. 
 
44 1934. Nieuwe tijd. 
 In de duinen wordt een gebeeldhouwd hoofd uit ca. 1700 gevonden [Eerdbeek 1934]. 
 
45 1938. Romeinse tijd. 
 Romeinse werpkogel, gevonden door T. Heines in de duinen. OudK 10009. 
 
46 1986. Prehistorie, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Nieuwe tijd 
 Op vier plaatsen is aardewerk gevonden bij onderzoek tijdens het graven en boringen voor 

nieuwe waterleidingbuizen in de duinen. 
Vondsten  
 1 6 fragmenten aardewerk, bot, steen, Vroege of Midden-IJzertijd (ca. 800 - 300 vC). 
 2 29 fragmenten aardewerk, bot, schelp, vuursteen, tefriet, houtskool, tweede helft Midden-

IJzertijd (ca. 400 - 300 vC). 
 3 40 fragmenten aardewerk, bot, ca. 200 vC. 
 4 8 fragmenten Romeins aardewerk, bot, kwartsiet, sintel. 100 - 200. 
 5 Dakpan, botmateriaal, IJzertijd-Romeins aardewerk. Verzameld door de aannemer. 
 6 Maalsteen en aardewerk. 8e - 9e eeuw, 16e - 18e eeuw. RMO h1991/8.31 p70. 
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Stratigr.  Alle vondsten in humeuze lagen in het zand. 
 1 2 - 3 m +NAP 
 2 0,7 m +NAP 
 3 4 - 5 m +NAP 
 4 2 m +NAP 
 5 12 m +NAP (2 m onder het maaiveld). 
Plaats 
 1 86,02/466,29 
 2 86,55/466,39 
 3 Heeringen en Valk 1989. ROB anders: 86,26/465,68 
 4 87,25/466,67 
 5 Niet bekend. De positie van het ROB is anders of verwisseld met vondst 3.. 
 6 Losse vondsten door Van der Valk. 
 Zie ook: Heeringen en Valk 1989, fig 1 
ROB 
 1 17277/30EZ-35 
 2 17275/30EZ-37 
 3 17276/30EZ-36 
 4 17274/30EZ-38 
 5 17278/30EZ-34 
Gegevens Heeringen en Valk 1989. 
 
47 1992. Late Middeleeuwen. 
 Bij het bouwrijp maken zijn resten gevonden van voormalige houten pijpen, waarmee zout water 

is getransporteerd van de zee naar het Mallegat, door de Leidse zoutzieders. 
Vondsten Houten pijpen/goten en delen van een houten wiel, na 1700. Enkele stukken van de goot zijn in 

het bezit van het Katwijks Museum. 
Stratigr. In het duinzand. 
Plaats 87,299/469,030. Opgemeten door de gemeente Katwijk. 
ROB  22688. 
Gegevens Kaart van de gemeente Katwijk, dhr. Snelderwaard. Foto's D. Hogewoning. Leidsch Dagblad 19 

nov. 1992. Katwijkse Post 19 en 26 nov. 1992. 
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Brittenburg en in zee   60 - 70 
 
 
60 14.. - 1588. Romeinse tijd. 
 De Brittenburg. Door afslag van de duinen komt regelmatig op het strand een Romeinse ruïne 

voorschijn  
Vondsten [Dijkstra en Ketelaar 1969 43-57]. Een dubbelhorreum (voorraadschuur) met deels een muur 

met torens. Het gebouw is 75 x 75 m met muren naar de duinen en naar de zee. 
Stratigr. Het strand op ca. 0 +NAP [Parlevliet 1996 74]. In 1570 ligt dikwijls klei aan de oppervlakte van 

het strand (er ligt een kleilaag op enkele dm boven NAP en op 0,8m -NAP).  
Plaats Globaal 1,1 km vanaf Katwijk aan Zee [Dijkstra en Ketelaar 1969 69]. De meest oostelijke punt 

ongeveer op de huidige laagwaterlijn. [Parlevliet 1996 74]. 
ROB  23983/30EN-1 (Geen vondsten) 
Gegevens Dijkstra en Ketelaar 1969. 
 
61 1640 - 1696. Romeinse tijd. 
 Door de verder oprukkende zee komt waarschijnlijk onder de zeereep een ander gebouw te-

voorschijn. Er wordt ook een muur naar Katwijk gezien [Dijkstra en Ketelaar 1969 17-18, 40-42, 
afb. XII]. 

 
62 1701 - 1755. Romeinse tijd. 
 Een ander, kleiner, gebouw komt tevoorschijn, op een andere plaats als de Brittenburg: 

zuidelijker en dichter bij de duinen. 
Vondsten Gebouw van 18 m met twee ronde torens en een oostelijk daarvoor liggende muur. Verder 

stenen, pannen, tegels, blauwe leisteen en kalk over ca. 400 m verspreidt. 
Stratigr. In 1752 staan de funderingspalen in de klei, dus ongeveer op NAP (zie Brittenburg). 
Plaats Voor 1734: dicht tegen de duinen [Dijkstra en Ketelaar 1969 20], voor de duingrens: [Parlevliet 

1996 72]. In 1752: 600 schreden (ca. 450 m) vanaf Katwijk aan Zee en 80 schreden (60 m) uit 
de gewoonlijk bloot liggende oever (duinvoet of waterkant?) [Dijkstra en Ketelaar 1969 25]. In 
afb. XVII iets ten noorden van het voormalige Mallegat. In ca. 1717: ruim 1200 treden (ca. 900 
m) ten noorden van Katwijk aan Zee. 

Gegevens Dijkstra en Ketelaar 1969 19-26. Le Francq van Berkhei 1769 164-168. 
 
63 1600 - 1800. Romeins.  
 In zee. Regelmatig wordt door vissers gemeld dat hun netten in zee aan stenen blijven hangen, 

wat zij de toren van Kalla noemen. Tussen de toren en de Brittenburg liggen boomstronken in 
zee. De toren zou op een dijk staan die van Katwijk naar Noordwijk loopt. De vermelde 
afstanden zijn moeilijk te bepalen: 

 - 1664: meer dan een half mijl (0,9 km) in zee van voor Katwijk af [Dijkstra en Ketelaar 1969 
17]. 

 - 1718: 1,5 uur van de kerk [Beschrijving Zeestrand 1753 48]. 
 - 1734: half uur of meer in zee [Dijkstra en Ketelaar 1969 20]. 
 - 1737: groot 4/1 in zee [Dijkstra en Ketelaar 1969 22]. 
 - 1745: een uur van het land, op 10 vadem (18m), diep 16 voet (5 m), 5-6 vadem (10 m) boven 

de grond [Dijkstra en Ketelaar 1969 18].  
 
 
Dijkstra en Ketelaar noemen nog een aantal meldingen uit de 20e eeuw, die echter een hoog Loch Ness 
gehalte hebben, gezien het feit dat de vele Katwijkers die dagelijks de zee afturen nooit wat zien. Hierna 
volgen een paar meldingen die wellicht meer betrouwbaar zijn: 
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64 1899. Romeins. 
 Katwijkers zien een fundament ten zuiden van de Uitwatering [Dijkstra en Ketelaar 1965 26]. 
 
65 19..  
 In zee. Volgens het verhaal van een visser uit ca. 1920 - 1940 worden heel vroeger grote 

stenen opgevist van het oude Katwijk. Het wordt het 'huis mid de kat' genoemd. Wellicht is dit 
de reden dat [RMO kaart 1] hier een muur veronderstelt, lopend tot aan het Panbos/de Mient. 

Vondsten Grote stenen. 
Plaats Aan de zuidkant, bezuiden de Oude Kerk en 't Skuitegat, in de Lek (visplaats), ca. 8 vaam diep 

(15 m), op drieduizend meter, tussen de eerste en tweede paal (waarschijnlijk paal 88 en 89). 
Volgens de huidige topografische kaart komen afstand en diepte overeen. Een andere vermel-
ding spreekt van 3 mijlen (5,6 km) ten ZW van Katwijk aan Zee. 

Gegevens Overdiep 1949. Overdiep 1940. 
 
66 1957. 
 In zee. Een muur wordt gevonden door duiker J. van Beelen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat 

een muur door onderspoeling 10 m zakt, zonder om te vallen. Deze melding is dus twijfelachtig. 
Vondst Muur, 1 m dik. 
Plaats Ten noorden van de Uitwatering, ca. 1,5 - 2 km uit de kust. De muur ligt 8 m diep, terwijl de zee 

dieper was dan 10 m (volgens de huidige topografische kaart ca. 10 m). 
Gegevens Dijkstra en Ketelaar 1965 27.  
 
67 1960. 
 In zee. Tijdens het onderwater-onderzoek naar de Brittenburg noemt de Katwijkse visser Jan 

Hoek twee plaatsen waar de Brittenburg en de zeetoren moeten liggen. 
Plaats 
 1 Brittenburg: voor paal 84, op 2,5 vadem (4,5 m) diepte bij lage eb (volgens de huidige 

topografische kaart: ca. 500 m uit de kust). 
 2 Zeetoren: ZW van het torentje van Sole Mio (in Noordwijk), op 5,5 vadem (10 m) diep (dus ca. 

1,5 km uit de kust). 
Gegevens Dijkstra en Ketelaar 1965 78.  
 
68 1960. 
 In zee. Een deel van een gebouw wordt gevonden door duikers die netten moeten loshalen die 

hieraan vastzitten. 
Vondst Ronde muur met daaraan een recht stuk muur ca. 4 m lang, 1 m dik, 1 m hoog. Stenen 40 - 50 

cm groot. 
Plaats Tussen Katwijk en Noordwijk. Circa 500 m uit de kust, op een diepte van ca. 6 m (op de huidige 

topografische kaart komen beide gegevens met elkaar overeen). Misschien dezelfde als nr. 67-
1 

Gegevens Dijkstra en Ketelaar 1965 27.  
 
 
69 1982. Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen. 
 Bij het maken van een geologisch profiel in de bouwput van de nieuwe Uitwateringssluis wordt 

Romeins materiaal gevonden. Dit resulteert in een opgraving door het IPP. 
Vondsten Romeins (160 - 240): aardewerk, waterput, dakpannen, afvalkuilen, greppels, pallisaden, 

tufsteen, munt, spijkers en basaltlava. Uit geologisch profiel: RMO h1983/12.1-3 p166. 
h1995/8.10 p29. 

 Vroeg-Middeleeuws: geploegde akker, wal met sloot, pallisade, indrukken koeiepoten. 
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Stratigr. Klei op 0,5m -NAP. Zand tot 0 m NAP. Hierop kleïig zand met Romeinse vondsten. Romeins 

woonniveau op ca. 0 m NAP in zand. Hierboven ca. 10 cm duinkerke II klei. Hierboven Oude 
Duin III zand, in beide lagen is de Middeleeuwse akker geploegd. Hierboven vanaf enkele dm 
+NAP de Jonge Duinen tot 11 - 14 m hoog met een kleïig bandje en vegetatiebandjes. 

Plaats Bloemers en De Weerdt 1984, afb. 37. 87,520/469,700. 
ROB   7946/30EN-11, 8526/30EZ-28. 
Gegevens Bloemers en De Weerdt 1984. Janssen 1981. Archeologische kroniek van Zuid-Holland 1981 

(melding) en 1982 pag. 261 (verslag opgraving) 
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Strand      80 - 83 
 
 
80 1854. Prehistorie. 
 Pijlspits, tussen schelpzand en schelpen gevonden in Katwijk door J. van Iterson.  
Vondsten Pijlspits van vuursteen.  
Plaats De publicaties noemen Katwijk aan de Rijn, maar de vondstinventaris alleen Katwijk. Gezien de 

omschrijving vermoedelijk gevonden op het strand. RMO J.I. p110. 
Gegevens Pleyte 1901, Westerheem 1954. 
 
81 1973. Prehistorie. 
 Krabber, tussen de schelpen aan de vloedlijn gevonden door F.M.A. van Breugel. 
Vondsten Krabber van vuursteen. RMO h1973/12.1 p128. 
Plaats Circa 500 m ten noorden van de Rijnmond. 
ROB  23987/30EN-5 
 
82 1973. Prehistorie. 
 Bronzen mes, gevonden door K. Groos. 
Vondsten Bronzen mes van de Nederrijnse grafheuvel-cultuur uit de late bronstijd. RMO h1973/5.1. p111. 
Plaats Nabij kilometerpaal 89. 87,60/470,15 
ROB  4259/30EZ-26 
 
83 1978. Romeinse tijd. 
Vondsten Fragment van een Romeinse dakpan, begroeid met bryozoën, van D. Graveland. RMO 

h1983/7.4 p42. 
Plaats Ter hoogte van paal 89-250. 
ROB  8557/30EZ-29 
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Diverse plaatsen    100 - 114 
 
 
Zie ook: Klein Duin, 1841 (Uitwateringskanaal) 
 
100 Mallegat. 1571. Romeinse tijd. 
 Vondst van een Romeinse munt bij het graven van het Mallegat. Gezien door Adriaan Ploos 

van Amstel. 
Vondsten Koperen Romeinse munt met een keizershoofd. 
Stratigr. Midden in ca. 2 m schone blauwe potklei. Boven de klei ca. 3 m duin.  
Plaats Gezien de hoogte van het duin: tussen de duinen en de Noordwijkerweg. 
Gegevens Le Francq van Berkhey 1769. 
 
101 Additioneel kanaal. 1951. Neolithicum. 
 Een bijl, gevonden bij het uitbaggeren van het Additioneel kanaal, geschonken door het Hoog-

heemraadschap Rijnland. 
Vondsten Stenen strijdbijl van zwart dioriet uit ca. 1800 vC. RMO h1951/3.1 p110. 
Stratigr. 2,6 - 7 m -NAP. 
Plaats Op het kruispunt van het Additioneel kanaal en de Rijnsburgse Vliet. 
ROB 24057/30EZ-11 
Gegevens Braat 1953. 
 
102 Het (Uitwaterings?)kanaal. 1928. Romeinse tijd. 
 Bronzen munt van Domitianus uit 90 - 91, gevonden bij het kanaal, gekocht van een onbeken-

de. RMO h1928/8.1 p43. 
 
103 Uitwateringskanaal. 193..  Vroege Middeleeuwen. 
 De kaart van Eerdbeek geeft een vondstlokatie aan langs het Uitwateringskanaal. 
Vondsten Merovingisch. 
Stratigr. Waarschijnlijk afkomstig uit de hier gedeponeerde afgraven grond uit het Uitwateringskanaal. 
Plaats Eerdbeek kaart. 
 
104 Prins Hendrik kanaal. 1876/77. Romeinse tijd. 
 Vondst van Romeinse scherven bij het graven van het kanaal. De scherven zouden in het RMO 

bewaard worden, maar komen niet voor in de vondstinventaris [Pleyte 1901]. 
 
105 Prins Hendrik kanaal. 1922. Romeinse tijd. 
 Potje, gevonden bij het graven van een riolering. 
Vondsten Romeins kommetje uit 100 - 200 van de gemeente Katwijk. Voorheen in bruikleen aan het RMO 

onder nr. h1923/12.1 p347. Sinds 1993 in bruikleen aan het Katwijks Museum. 
Stratigr. 1 m diep, ca. 10 cm onder de waterlijn (dus ca. 0,7 m -NAP). 
Plaats De Meerburgkade, gegraven door het talud naar het Prins Hendrik kanaal. Zie [Eerdbeek 

kaart]. Dit waren voorheen duinen, in 1876/77 afgegraven voor het kanaal. De vondstinventaris 
vermeldt Katwijk aan de Rijn. 

Gegevens RMO br. van/aan gemeente Katwijk, 2-9/12-10-1922. 
 
106 Rijnstraat. 19..  Romeinse tijd. Late Middeleeuwen. 
 Romeins (0 - 400) en Laat-Middeleeuws (1250 - 1300) fragment, volgens opschrift gevonden in 

de Rijnstraat. OudK 10130, 10132. 
 
107 Hoornes. 19..  Romeinse tijd. 
 Romeinse werpkogel met hierop de notitie 'Hoornes'. OudK 10008. 
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108 Djati Rongo (Noordwijk). 1931. Romeinse tijd, Vroege- en Late Middeleeuwen. 
 Vondst van Romeinse resten bij het diep omspitten. In de buurt was eerder een been van een 

dolfijn gevonden. Gemeld door Eerdbeek. 
Vondsten Pallisade(ring?) of schoeing van ZO naar NW of naar het noorden, van paaltjes op 30 cm 

afstand van elkaar. Romeins, Bataafs, Germaans, Karolingisch en Pingsdorf aardewerk. 
Slijpsteen, groot langwerpig rond tufsteen met doorboring, baksteen. RMO h1932/12.103-115 
p31. 

Stratigr. Schoeiing in de klei. Diepte vanaf de rijweg 1,5 m, hierboven zand (het maaiveld is nu ca. 0,8 
+NAP).  

Plaats RMO br: ca. 250 m vanaf Djati-Rongo in de richting van Katwijk, vlak naast de rijweg links. Zie 
[RMO, kaart 2] en foto in [RMO 6.1/11]. De positie op de aanvulling van de kaart van Eerdbeek 
is anders.  

ROB  23988/30EN-6, 24048/30EZ-2 
Gegevens RMO 6.1/11 (foto). RMO br. van Eerdbeek 2-2-1931. 
 
109 Zwarte weg (Noordwijk). 19..  Vroege Middeleeuwen. 
 Op een kaart [RMO, kaart 2] staan Frankische resten ten noordwesten van de Zwarteweg. 
 
110 De Kley en Keyzerswei (Noordwijk). 1927 - 1929. 
 Vondst van een vaasje en laat-Germaanse scherven. Deze plek is bekend bij dhr. Holwerda 

[RMO br. van/naar Eerdbeek 13-7-1927, 6-5-1929]. 
 
111 Dorpskerk. 1976. Late Middeleeuwen. 
 Opgraving in de Dorpskerk tijdens de renovatie. 
Vondsten Geen 
Stratigr. Zavel op 0,7 m -NAP. Kleilaag tot O m NAP. Daarboven: 0,25 m zand, 0,15 m kleïig zand, zand 

tot maaiveld op 1,9 m +NAP. 
Plaats 89,14/468,00 
ROB  24050/30EZ-24, 30330/30EZ-24. 
Gegevens ROB dagrapporten en tekeningen. Halbertsma 1976 
 
112 De Klei (Noordwijk). 1968. Vroege Middeleeuwen. 
Vondsten Karolingische scherven 
Stratigr.  
Plaats 89,880/469,700 
ROB  23989/30EN-8 
Gegevens   
 
113 Schutterswei. 198.. Nieuwe tijd. 
 Een pijpaarde beeldje (7 cm) wordt gevonden langs het Uitwateringskanaal, tussen de 

Noordwijkerweg en de Rijn. Privébezit van D. Hogewoning. 
 
114  Kasteel 't Sand. Late Middeleeuwen. 
 Vondsten zijn van dit kasteel niet met zekerheid bekend. Bij de Eerdbeek-vondsten op de 

zolder van het Gemeentehuis lagen wel vondstkaartjes maar het is niet bekend waar deze 
bijhoren.  

Vondsten Misschien een spit-oplegger. OudK 10098. 
Plaats [Parlevliet 1993]. (Half onder het fietspad). 
ROB  17273/30EZ-39 
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Onbekende plaats    130 - 140 
 
 
130 1892. 
 Deel van een stuk ruw barnsteen, 5 cm, gevonden in Katwijk aan de Rijn, gekocht van G.J. 

Charaunes. RMO h1892/3.1 p223. 
 
131 1893. Romeinse tijd. 
 Bronzen munt van keizer Hadrianus uit 119, gevonden te Katwijk aan Zee, geschonken door A. 

van Leeuwen, hotelhouder te Katwijk aan Zee. RMO h1893/10 p386. [Rijksverz. 1893 113] 
 
132 1914 - 1918. Romeinse tijd. 
 Romeinse denarius uit 218 - 222, gevonden door soldaten die graafwerk verrichten in Katwijk. 

Eigendom G. Boot, Deventer. [RMO inv. 6.1/11]. 
 
133 1923. Romeinse tijd. 
 Bronzen Romeinse munt, gevonden te Katwijk aan de Rijn.  
  RMO h1923/10.1 p326. 
 
134 1925. Vroege Middeleeuwen. 
 Scherven van Karolingisch aardewerk, afkomstig van Katwijk aan de Rijn, geschonken door Dr. 

Hueting. RMO h1925/8.5 p445. 
 
135  1929. Romeinse tijd. 
 Romeinse wrijfschaal en bodem van een urn, geschonken door Eerdbeek. RMO h1929/7.1-2 

p161. [Rijksverz. 1929 52]. 
 
136  1935. Romeinse tijd. 
 Het RMO determineert voor Eerdbeek een oor van een grote Romeinse voorraadkruik met 

onbekend stempel (.daur). [RMO br. naar Eerdbeek 27-2-1935]. 
 
137  1935. 
 Het RMO determineert voor Eerdbeek een steen met letters, die niet Romeins is. [RMO br. 

van/naar Eerdbeek 15/15-3-1935], misschien [Parlevliet 1992] fig 4? 
 
138 1937. Romeinse tijd. 
 Bronzen Romeinse munt van Titus uit 80, gevonden in Katwijk aan de Rijn, gekocht via 

Eerdbeek. RMO h1937/3.1 p474. [Rijksverz. 1937 71]. 
 
139  1942. 
 Een onderzoek van het RMO bij dhr. Zandbergen gaat niet door. [RMO br. naar Eerdbeek 1-8-

1942]. 
 
140  19.. Romeinse tijd, Middeleeuwen. 
 Een selectie uit de vondsten van Eerdbeek, die bewaard zijn op de zolder van het Gemeente-

huis. Wat niet geselecteerd is, is later weggegooid. Het verband met de soms aanwezige 
vondstbriefjes is verloren gegaan [Parlevliet 1992] (Veel andere vondsten van Eerdbeek zijn 
nog in het RMO aanwezig). 
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Chronologisch overzicht 
 
 
Overzicht, in volgorde van vondstdatum. 
 
60 14.. - 1588 Brittenburg. 
100 1571 Mallegat. Romeinse munt, genoemd door A.P. van Amstel. 
61 1640 - 1696 Brittenburg. Ander gebouw. 
62 1701 - 1755 Brittenburg. Ander gebouw bij het Mallegat. 
20 1841 Uitwateringskanaal. Romeinse werpkogels. 
80 1854 Strand. Prehistorische pijlspits, gevonden door Van Itersen. 
1 1858, 1860, 1861, 1869 Zanderij Westerbaan. Romeins en Vroeg-Middeleeuwse vondsten 

van Pleyte bij het afgraven van de Zanderij. 
2 1869 - 1888 Zanderij Westerbaan. Laat-Middeleeuwse ruïne. 
104 1876/77 Prins Hendrik kanaal. Romeinse scherven. 
40 1889 Duinen. Stenen bijl, gevonden door F.A. Jentink. 
41 1890 Duinen. Romeinse scherven, in het kanaal van de duinwaterleiding. Geschonken door 

Van Spall. 
130 1892 Onbekende plaats. Barnsteen, gekocht van Charaunes. 
131 1893 Onbekende plaats. Romeinse munt, geschonken door hotelhouder A. van Leeuwen. 
64 1899 Brittenburg. Fundament ten zuiden van de Uitwatering. 
31 19.. Witte Hek. Romeinse dakpannen. 
107 19.. Hoornes. Romeinse werpkogel. 
63 19.. Zee. Toren van Kalla. 
109 19.. Zwarte weg (Noordwijk). Vroeg-Middeleeuws. 
65 19.. Zee. Grote stenen, door vissers opgevist. 
140 19.. Onbekende plaats. Romeinse en Middeleeuwse overgebleven vondsten van Eerdbeek. 
106 19.. Rijnstraat. Romeins en Laat-Middeleeuws aardewerk. 
114 19.. 't Sand. Laat-Middeleeuws kasteel. 
21 1906, 1910, 1911 Klein Duin. Frankisch grafveld en Romeinse resten. 
132 1914 - 1918 Onbekende plaats. Romeinse munt, gevonden door soldaten. 
105 1922 Prins Hendrik kanaal. Romeinse kom, gevonden bij het graven van een riolering. 
133 1923 Onbekende plaats. Munt. 
42 1924 Duinen. Romeins kruikje, in het reservoir van de Duinwater My. 
3 1925 Zanderij Westerbaan. Eerdbeek zoekt een onbekende steen. 
134 1925 Onbekende plaats. Vroeg-Middeleeuws aardewerk, geschonken door Dr. Hueting. 
43 1926 Duinen. Bronstijd. Pijlspits, gekocht van G. Remmé. 
110 1927 - 1929 De Kley en Keyzerswei (Noordwijk). Vaasje en scherven. 
102 1928 (Uitwaterings?)kanaal. Romeinse munt. 
135 1929 Onbekende plaats. Romeins wrijfschaal en bodem van een urn, van  Eerdbeek. 
28 193.. Klein Duin. Romeinse vondsten achter de Israëlische begraafplaats. 
103 193.. Uitwateringskanaal. Vroeg-Middeleeuwse vondsten van Eerdbeek. 
27 193.. Klein Duin. Karolingische en Romeinse vondsten achter het notarishuis. 
4 1930 - 1933 Zanderij Westerbaan. Romeinse, Vroeg- en Laat-Middeleeuwse vondsten tijdens de 

afzanderij. 
108 1931 Djati Rongo (Noordwijk). Romeinse en Middeleeuwse vondsten van Eerdbeek, o.a. een 

pallisade. 
22 1932 - 1933 Klein Duin. Romeinse vondsten van Eerdbeek. 
23 1934 Klein Duin. IJzeren bijl, gevonden door het Hoogheemraadschap. 
44 1934 Duinen. Nieuwe tijd. Gebeeldhouwd hoofd, gevonden door Eerdbeek. 
136 1935 Onbekende plaats. Romeins oor van een voorraadkruik van Eerdbeek. 
24 1935 Klein Duin. Romeins en Laat-Middeleeuws aardewerk. 
137 1935 Onbekende plaats. Steen met letters van Eerdbeek. 
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138 1937 Onbekende plaats. Romeinse munt, gekocht via Eerdbeek. 
5 1937 Zanderij Westerbaan. Laat-Middeleeuwse woning en put. 
6 1937, 1989 Zanderij Westerbaan. Laat-Middeleeuwse woning. 
45 1938 Duinen. Romeinse werpkogel, gevonden door T. Heines. 
25 1940 Witte Hek. Romeinse urn/honingpot, Vroeg/laat-Middeleeuws aardewerk. 
26 1940 Witte Hek. Romeinse scherven. 
139 1942 Onbekende plaats. Onderzoek bij Zandbergen. 
7 1945 Zanderij Westerbaan. Romeinse en Vroeg-Middeleeuwse scherven. 
101 1951 Additioneel kanaal. Neolithische stenen bijl, gevonden door het Hoogheemraadschap 

Rijnland. 
66 1957 Zee. Muur, gevonden door een duiker. 
67 1960 Zee. Aanwijzing door een visser van Brittenburg en de zeetoren. 
68 1960 Zee. Muurresten, gevonden door duikers. 
29 1967 Klein Duin. Romeinse vestiging en pallisade. Opgraving door Bloemers en Van Es. 
30 1968 Klein Duin. Vroeg- en Laat-Middeleeuws aardewerk, bij de Joodse begraafplaats en 

achter het huis van Eerdbeek. 
112 1968 De Klei (Noordwijk). Vroeg-Middeleeuwse scherven. 
81 1973 Strand. Prehistorische vuurstenen krabber, gevonden door Breugel. 
82 1973 Strand. Prehistorisch bronzen mes. 
111 1976 Dorpskerk. Laat-Middeleeuws. Opgraving in de kerk tijdens de renovatie. 
83 1978 Strand. Fragment van een Romeinse dakpan. 
69 1982 Brittenburg. Romeins, Vroeg-Middeleeuws. Opgraving door Bloemers en de Weerd. 
113 198.. Schutterswei. Nieuwe tijd. Pijpaarde beeldje. gevonden door D. Hogewoning. 
46 1986 Duinen. IJzertijd en Romeins aardewerk, gevonden bij de aanleg van waterleidingbuizen 

in de duinen. 
47 1992 Duinen. Laat-Middeleeuwse houten pijpen, waarmee zout water werd getransporteerd 

door de Leidse zoutzieders. 
8 1992 - 1997 Zanderij Westerbaan. Romeinse en Vroeg-Middeleeuwse nederzetting. Opgraving 

door het ROB. 
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 ROB/Archis concordantie 
 
 
Verwijzing van de ROB/Archis-nummers naar de nummers van dit overzicht. 
 
 
Waarnemingsnummer  ROB-objectnummer 
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8557/30EZ-29 83 30EZ-13 42 
17273/30EZ-39 114 30EZ-14 41 
17274/30EZ-38 46-4 30EZ-15 29 
17275/30EZ-37 46-2 30EZ-16 4-17 
17276/30EZ-36 46-3 30EZ-23 30 
17277/30EZ-35 46-1 30EZ-24 111 
17278/30EZ-34 46-5 30EZ-24 111 
22114 8 30EN-1  60 
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23987/30EN-5 81 30EN-8 112 
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24049/30EZ-9 24 30EZ-5 41 
24040/30EZ-10 1 30EZ-26 82 
24050/30EZ-24 111 30EZ-28 69 
24051/30EZ-15 29 30EZ-29 83 
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24053/30EZ-14 41 30EZ-35 46-1 
24054/30EZ-16 4-17 30EZ-36 46-3 
24056/30EZ-23 30 30EZ-37 46-2 
24057/30EZ-11 101 30EZ-38 46-4 
30330/30EZ-24 111 30EZ-39 114  
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RMO kaart 2 Topografische kaart 1:25.000 nr. 401 1912 in RMO inv. 7.4. 
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De kaart wordt voor het eerst genoemd in 1933. 
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RMO     Vondstarchief van het Rijks Museum van Oudheden, Leiden. Achtereenvolgens vermeld: het 
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ROB Rapport van het onderzoek in de Ned. Herv. Kerk, A. van Pernis (1976). 
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Westerheem (1954) 66. 
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      Kaartoverzichten 
 
 
In de kaartoverzichten wordt de positie van de diverse vondsten vermeld, voor zover bekend. Per histori-
sche tijd zijn de vondsten vermeld in een kaart uit het begin van de 19e eeuw [Parlevliet 1990] voor een 
referentie met de Laat-Middeleeuwse landschap en in een huidige topografische kaart voor een referentie 
met de huidige landschap.
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 Bijlage A  Afzandingsgrenzen Zanderij-Westerbaan 
 
 
De in de kaart genoemde jaartallen zijn de eerste en laatste vermeldingen, dus niet de exacte begin- en 
eindtijden. 
 
 
Afkortingen 
 
[1544/162/1825, K..] is een referentie naar de Historische Atlassen van Katwijk en Valkenburg. 
ARA Rijks Archief te Den Haag. 
OAR Oud Archief van het Hoogheemraadschap Rijnland. 
TMP Topografische en Militaire kaart van Nederland. 
 
 
Jaren 
 
mid(deleeuwen) Atlas van Katwijk en Valkenburg,  1544. [1544] 
1613 ARA, Kaartarchief VTH80b. Kaart van de eerste concessie. [1620, K31] 
1646 ARA, Kaartarchief WKF6. Kaart van de Blekerij. [1620, K39] 
1733 ARA, Kaartarchief OSK K5 (4). [1825, K36] 
1772 ARA, Kaartarchief OSK K5 (3) of VTH 81. Het gebied binnen de 1772 grens wordt op dat 

ogenblik afgezand. In 1789 is het gebied afgezand (ARA, VTHR 3906). [1825, K35, K1] 
1774 ARA, Kaartarchief VTH 3095. [1825, K5] 
1789 ARA, Kaartarchief VTH 3096. [1825, K56] 
1821 ARA, Kador Katwijk B2. Kadaster 1832, opgemeten in 1821. [1825, K47] 
1850 ARA, TOPO 7, blad 30. Minuutkaart van de TMK, verkend 1850. [1825, K42] 
1869 'na 1869 zijn geen oudheden meer gevonden, waarschijnlijk omdat men het kanaal eene 

andere richting heeft gegeven' [Pleyte 1901] 
1875 TMK 1:25.000 1876, verkend 1875. [1825, K45] 
1885 Genootschap Oud Katwijk, Kleine Archieven en Verzamelingen inv. nr. 133. 
1934 Archeologische kaart van Eerdbeek, met als de ondergrond een kadastraaluittreksel van 

Gemeentewerken van Katwijk. Dit kan een uittreksel zijn van een oudere kaart  
  [Eerdbeek kaart]. 
1938 Luchtfoto voor de Topografische kaart 1946. 
1946 Topografische kaart 1950, herzien 1946. 
1954 Luchtfoto voor de Topografische kaart 1957. 
1962 Luchtfoto voor de Topografische kaart 1964. 
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 Bijlage B  Geologische profielen (van vondsten) 
 
 
Le Franq van Berkhei, 1771 
 
Het profiel is door Le Franq van Berkhei gemeten bij het graven van de Zandsloot [Le Franq van Berkhei 
1771]. Gezien de datum en de hoogte van het duin is het opgenomen in het meest zuidelijk deel van de 
Zandsloot (zie bijlage A). 
 
Profielomschrijving: 
 
 voet  Beschrijving 
 
1 1,5-9 Gemeen duinzand, tot 32 voet boven de vlakke grond. [zeer fijn, zwak siltig] 
2 1 Zwarte, vaste zandige schil. [ontwikkelde bodem, podzol] 
3 1 Witte, zandige laag. [ontwikkelde bodem, podzol] 
4 1 Zwarte, vaste zandige schil. [ontwikkelde bodem, podzol] 
5 3-4 Zandbed. [ontwikkelde bodem, podzol] 
6 1 Gele zand-okerlaag. [ontwikkelde bodem, podzol] 
7 1 Vaste zwarte dary-aarde, met rivierhoorntjes en donkerbruine ijzerhoudende zandbonken. 

[ontwikkelde bodem, podzol] 
8 3,5-4 Zandbed. [zeer fijn, zwak siltig] 
9 1,5? Vaste harde dary-aarde, met zand gemengd en harde 'boom'wortelen van doornen, bramen 

of heesters. Hieronder bonken met een soort van rivierhoorntjes en alikruikjes. [ontwikkelde 
bodem] 

10 1,5 Grove gele zand-okerlaag met ijzerhoudende klonten. [ontwikkelde bodem] 
11 7 Zeer wit fijn zand met fijne okerstipjes en klontjes en fijne keitjes. Soms overgaand in geel of 

blauw zand. Hieronder boomwortels? [zwak siltig, zeer fijn] 
12 0,5 Vaste, zandige aarde. [ontwikkelde bodem] 
13 3-? Blauw zand met veel stuifzand gemengd. Met zware zandige okerlagen en okerbonken. 

Hieronder welwater. [zwak siltig, zeer fijn] 
14 dun? Vaste zwarte, zandige aardschil. 
15 2v Zwart zandig veendary, soms vast, soms broos. Met zware zandige okerlagen en okerbon-

ken? Hieronder welwater. [veen] 
16 1,5 Schrale blauwe katteklei met blauw zand gemengd. Met zware zandige okerlagen en 

okerbonken? [uiterst siltig, tot sterk zandig] 
- Dit punt ligt 7 voet onder gemenelands oppervlak (waarschijnlijk na het afzanden). 
17 * Goede klei, waarvan steen gebakken is.[sterk siltig] 
18 * Witte mergelklei met blauwe, opgedroogd fluorescerende, adertjes. [kalkrijk, sterk siltig] 
 
* = gaat vrij diep door. 
 
[...] = volgens Zijverden, W.van, `Landschapsgenese en een paleografische reconstructie van het onder-
zoeksgebied', in: H.M. van der Velde (red.), Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn, 2008. 
 
 
 
Opgravingen 
 
In het overzicht zijn ook een aantal geologische profielen opgenomen, zoals ze zijn beschreven in een 
aantal opgravingen. 
 
Het Rijnlands water staat normaal op 0,6 m -NAP. 
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