Begeleiding van de aanleg van de N206

D. Parlevliet, 2017

De aanleg van de N206 is in 1988-1989 door D. Parlevliet gevolgd, waarbij diverse vondsten gedaan zijn op
onderstaande lokaties. Het leverde weinig op, behalve:
div. Oude sloten die niet op oude kaarten voorkomen. Deze zijn zinvol voor de reconstructie van de
middeleeuwse topografie.
8
Twee rijen dikke palen bij de Torenvlietslaan die aangezien werden voor de Romeinse weg. De positie
lijkt echter niet te kloppen met de eerdere opgravingen.
9b
Kloostermop op een terrein waar misschien een middeleeuwse woning heeft gestaan.1
40
Dichtgeslibde geul ten zuiden van de Kleine Watering. Dit kan het restant zijn van de brede geul door
de Mient.
37
Aardewerk in de Zanderij dat waarschijnlijk afkomstig is van de boerderij die in 1544 werd genoemd in
het morgenboek, M358.2
Bewaarde vondsten bij D. Parlevliet: 8, 9, 11, 14, 23, 24, 30, 37 (alleen potbodem, de rest is afgegeven aan
RMO-Leiden in 1989), 42, 43.
Alle afstanden en maten zijn globaal gemeten, op zicht en met grote 1 m passen.
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Veel boomstronken in de nieuwe sloot langs de afrit, vanaf de Zonneveldslaan.
Ronde vlek met zachte, bruine, kruimelige grond en houtskool, op de afrit op 24 m van de Zonneveldslaan.
Ronde grijzige vlek, 5 m zuid van voorgaande vlek.
Vlek van zwart kruimelige grond (as?), met rode stukken steen en grote botten op 1 m -mv, in het
cunet van de oostwaarts verlegde Voorschoterweg, 8 m zuid van de Zonneveldslaan.
Grijze baan met bruine vlekken en palen in donkere klei in het cunet van de N206, 76 m noord van de
Torenvlietslaan.
Twee rijen dikke palen, schuin door de sloot langs de kassen, 37 m noord van de Torenvlietslaan.
Grote zwarte vis(?)graten (16 cm) uit dezelfde sloot, iets zuid van de Torenvlietslaan.
Middeleeuwse dakpan, 1400-1500 volgens Kleinhuis, in of bij de westsloot.
Kloostermop, tussen en 20 m zuid van de kruising Achterweg-N206.
Oude sloot kruist de oostsloot, 38 m zuid van een bestaande sloot.
Scherven en puin in de oostsloot, bij de kruising met een bestaande sloot.
Romeinse scherven volgens Frits Kleinhuis, aan de oostzijde van de N206, iets zuid van de Broekweg
op 0,5 m -mv.
Sloot met puin kruist de westsloot, 31 m noord van de Grote Watering.
Zeer veel puin (drainage?) in de profielen van de oost- en westsloot en de Kooltuinweg op 0,3 m -mv,
tot 60 m noord van de Kleine Watering.
Baan puin en lichtgrijze kleistrepen in donkere klei in het cunet van de Kooltuinweg, tot 21 m noord
van een bestaande sloot.
Oude zijsloot van de Kleine Watering, 10 m oost van de Kooltuinweg.
Aardewerk steel, van 1400-1600 volgens Kleinhuis.
Oude sloot kruist de oostsloot, 67 m noord van de Kleine Watering.
Uitgegraven put van 5x10 m, 0,5 m diep, met veel recent steen.
Paal en vlechtwerk over 25 m, op 2 m -mv, aan de oostkant van de N206 en west van de Achterweg.
Palen, liggend en staand, aangepunt, aan de oostkant van de N206, 1,5 m -mv, van 20-28 m zuid van
een bestaande sloot.
Oude sloot daar tegenover, aan de westkant in het cunet van de N206, 1 m breed, 26 m zuid van de
bestaande sloot (ook in nr. 26).
Bot van koe, tegel en brok steen direct oost van voorgaande, volgens Kleinhuis uit 1400-1500.
Middeleeuwse slootvulling, wellicht uit de 14e eeuw volgens Hallewas. Misschien behoort het bij het
omgrachte huis iets zuidelijker.
Koeiegraf aan de westkant in het cunet van de N206.
Twee banen licht-grijze klei in donkere klei op 1,5 -mv in het cunet van de N206, onder 30 graden,
onderlinge afstand 10 m, op 80 m zuid van de Broekweg.
Palen in het oostprofiel van de N206, tussen 28-34 m zuid van de Broekweg.
Liggende dikke boom, 6 m lang, met veel hout op 1m -mv, aan de oostkant van de N206 op 15 m van
de hoek in het hek van het vliegveld.

Beschrijving in de in bewerking zijnde Atlas van de Middeleeuwen.
D. Parlevliet, Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 1544, 1996.
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Lang fragment wit aardewerk van een groot Romeins dikwandig voorraadvat volgens Kleinhuis, aan
de oostkant van de N206, 30 m zuid van het nieuwe viaduct.
Baan van wellicht een kreek in het profiel van de N206, 25 m noord van de Broekweg. Oost 3 m
breed, foto 1. West 12 m breed, west-zuid foto 2, west-noord foto 3.
Baan met lichtere klei In het cunet van de N206 over 9 m op 1-1,5 m -mv, tot 28 m noord van de
toegangsweg van een bedrijf. mogelijk een sloot of geultje.
Grote vlek met takken, noord van voorgaande op 1-1,5 m -mv.
Op de plaats van de weggegraven weg naar gemeentewerken: vuurplaats, houtskool, aardewerk,
Romeinse dakpan met stempel EXGERINF, laag mosselschelpen en diversen. Vondsten: foto 1-4.
In de zijkant/bedding van een bestaande, leeggelopen sloot over 1 m puin, aardewerk, botten en lei
met krassen op 0,5 m -mv (in het verlengde van de Grote Watering aan de overkant).
Oude sloot kruist de oostsloot, volgestort met puin uit 1400-1500 volgens Kleinhuis, 34 m noord van
de Grote Watering.
Twee geulen in het oostprofiel (niet in westprofiel) van de N206 op 18 en 30 m zuid van een bestaande sloot. Oost: foto 4. West foto 1.
Baan van een mogelijk oude sloot in het vlak, 25 m noord van een bestaande sloot, onder 45 graden
met de nieuwe weg.
Oude sloot kruist de oostsloot onder 15 graden, 30 m noord van een bestaande sloot.
Sterke afwisseling van zand en klei in het profiel van de west-sloot, noord van de toegangsweg van de
zuid-boerderij. Foto 1 is gemaakt toen de weg alleen was uitgezet. Ook na uitgraven van de weg
waren in het zand veel grote vlekken klei zichtbaar (geen foto).
Diverse vondsten, oost van de nieuwe sloot langs de kassen, in de buurt van de Torenvlietslaan:
- Gele pan, volgens Brouwer onbekend, niet Romeins. Volgens Hessing onbekend, wel Romeins.
- Vloertegel op 2 m -mv, volgens Brouwer een Romeinse vloertegel.
- Terra-siligata leeuwekopje als deel van een wrijfschaal, op mv, eind 2e-begin 3e eeuw, volgens
Brouwer.
Mogelijk twee oude sloten in het westprofiel van de N206, op 58 en 83 m zuid van een bestaande
sloot.
Planken en stukjes steen, op 1 m -mv, 83 m zuid van een bestaande sloot.
Sloot of leidinggeul in het cunet van de Kooltuinweg, 28 m noord van de Broekweg.
Laagte in het oost-profiel van de N206, iets zuid van de sifon van de Grote Watering. Foto 1.
Oude sloot in de west- en oostsloot en vijver, 41 m zuid van de toegangsweg tot het noord-bedrijf
Enkele onbekende afgedekte 'geulen' in de oostsloot, tussen 25-49 m zuid van voorgaande oude
sloot.
Veel aardewerk uit 2e helft 15e eeuw volgens Hessing, in het cunet van het westwaarts verlegde
Parrallelpad, 15 m noord van een landpad. Positie 88,78 467,21.
Veel losse brokken klei in het zandvlak, van 35 - 60m zuid van het landpad: foto 3.
Mogelijk oude sloten of geultjes in beide profielen van de N206:
- Sloot, met zand gevuld, op 29 m noord vanaf de bestaande vletsloot.
- V-vormig, opgevuld met zand op 15 m zuid vanaf de bestaande vletsloot: foto 1.
- ? Vierkant, opgevuld met dezelfde kleur klei, vaag zichtbaar door krimpscheuren, op 18 m zuid van
voorgaande: foto 4.
- Opgevuld met bruin materiaal, op 17 m zuid van voorgaande: foto 3.
- ? V-vormig, opgevuld met dezelfde lagen klei maar iets andere structuur, op 25 m zuid van voorgaande: foto 2
- Sloot op 12 m zuid van voorgaande.
- ? brede geul, 23 m van voorgaande, alleen in oostelijk profiel.
- ? brede geul of depressie, 15 m van voorgaande. Alleen in oostelijk profiel.
Bij de Kleine Watering een brede geul die in fasen is dichtgeslibt. Oostprofiel: foto 1+2. Westprofiel:
foto 5+.
Diverse oppervlaktevondsten langs het trace van de nieuwe N206.
Bij de vergraven weg naar Gemeentewerken.
Chistusbeeldje op mv, 40 zuid van de nieuwe brug.
Op de Woerd
Aardewerk dat door een tuinder uit zijn perceel was gehaald en langs de Achterweg was gedeponeerd, tussen 40-60 m zuid van de Torenvlietslan. Hieronder een Romeinse dakpan en 2 stukken
kloostermop.
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Foto's
Bij diverse lokaties zijn foto's gemaakt vanaf nr. 21. Van eerdere nummers is de film is mislukt.

21-1 Geul bij de Broekweg, oost

21-2 idem, zuid-west

21-3 idem, noord-west

23-3 Dakpan onder de weg naar Gemeentewerken.

26-4 Twee geulen, oost

26-1 idem, niet zichtbaar in west-zijde

29-1 Sterke afwisselning klei en zand

30-3

Leeuwekop als deel van een wrijfschaal

34-1 Laagte

35-1 Geulen?

37-1 Vondsten boerderij 15e eeuw, oost

37-2 idem west

37-3 Losse brokken klei in zand

39-1 Sloot? V-vormig, gevuld met zand

39-2 Sloot, V-vormig

39-3 Sloot? met bruin materiaal

39-4 Sloot? vierkant

42a1 RMO: Romeins, functie
onbekend

43 Christusbeeldje

40-1a Geul bij Kleine Watering, oost

40-5a idem, west

