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Archeologische begeleiding van de aanleg van een rioolpersleiding in de 
Rijnstraat in Katwijk aan de Rijn. 
 Dik Parlevliet, 2003 
 
 
De aanleg van een rioolpersleiding door de Rijnstraat in Katwijk aan de Rijn in mei-juli 2002 is deels archeo-
logisch gevolgd door Dik Parlevliet, in traject 3 met medewerking van Dick van der Kooij van de AWN-Rijn-
streek. De leiding werd gelegd in de oostelijke helft van de straat, waarin voorheen geen leidingen waren 
gelegd. Van het hele wegdek werd eerst een laag asfalt gefreesd. Hierna werd een baan van 3 m breed ver-
wijderd van het midden van de weg tot gemiddeld 30 cm van de stoeprand. Hierin werd een sleuf gegraven 
van circa 1,5 m breed en 1,8 m diep. De leiding werd in grote lengten gelegd, waardoor archeologische be-
geleiding buiten werktijden mogelijk was. Een metaaldetector-zoeker (Rob de Graaf) vond een aantal voor 
een tentoonstelling bruikbare voorwerpen. 
 
Het eerste traject liep van de uitrit van Rijnstraat 118 tot het midden van het Schulpeinde, circa 70 meter 
lang. Dit is niet begeleid. 
 
Het tweede traject liep van het Schulpeinde tot het Veereinde en is nagelopen tot de Achterweg. Dit deel van 
de Rijnstraat is grotendeels pas in de 19e eeuw (trambaan) - 20e eeuw (weg) aangelegd. Oorspronkelijk 
sloot de Rijnstraat aan op de Noordwijkerweg (zie in de plattegrond, gestippeld). Het profiel van de sleuf 
bestond uit vuil zand, wisselend lichter en donker, met daaronder een kleilaag. In dit traject is alleen de 
hoogte van de kleilaag ruwweg opgemeten. Als het niet mogelijk was om in de sleuf te komen, dan werd de 
hoogte van de kleilaag vanaf de straat gemeten. Op het punt waar de sleuf de oorspronkelijke Rijnstraat/-
Noordwijkerweg naderde ging het donkere zand abrupt over in schoon geel zand (S9). Het laatste stuk tot 
het Veereinde, dus de overgang naar de oude Rijnstraat  is helaas niet begeleid. 
 
Het derde traject liep vanaf het Veereind tot aan het midden van de Van Egmondstraat. Hiervoor heeft Dick 
van der Kooij via de gemeente toestemming voor onderzoek geregeld en het eerste onderzoek uitgevoerd. 
Naar het voorbeeld hiervan heeft Dik Parlevliet de daaropvolgende begeleiding uitgevoerd. In dit traject 
bleek de sleuf geheel uit opgehoogd materiaal te bestaan, zonder duidelijke gelaagdheid. Het werd gevormd 
uit zeer donker humeus zand met regelmatig botten, soms schelpen, stenen en aardewerk. Het was daarom 
niet zinvol om het profiel op te nemen. Op regelmatige afstanden is een proefputje gegraven in de bodem 
van de sleuf, zo mogelijk (meestal) tot aan naar het vermoedlijke natuurlijke niveau. Dit bestond hier meestal 
uit grijs, soms kleiig zand met dunne roestige laagjes. 
 
Het vierde traject liep van het midden van de Van Egmondstraat tot iets voorbij de Nieuwstraat (Rijnstraat 
19) waar de leiding werd aangesloten op een jaren eerder aangelegde identieke leiding. Volgens de herinne-
ring van Dik Parlevliet bestond dit oudere traject, tot aan het rioolpomphuis ook uit vuil/humeus zand  (aan 
het begin van de Rijnstraat, naast de Zandsloot). 
 
 
Conclusies 
 
Ophogingen 
Vanaf een betrekkelijk laag natuurlijk niveau, variërend van 0 tot 0,6 m -NAP is de Rijnstraat (voorheen 
Voorstraat genoemd) over de hele doorgraven lengte (Veereinde tot Nieuwstraat, 350 meter) in de middel-
eeuwen als volgt opgehoogd (ruwweg):  

0,5 m in 1250-1300 
0,5 m in 1300-1375 
daarna een wegverharding 
daarboven misschien ook ongeveer 0,5 m 1375-1425. 

Het is niet bekend of dit eenmalige of geleidelijke ophogingen zijn geweest. De grond bestond uit zwart 
zand, dat als het naast de sleuf werd gedeponeerd en opgedroogd was er veel lichter uitzag, als normaal 
bruinig zand (zie foto B7). De hoeveelheid aardewerk en botten is spaarzaam, dus het bestaat zeker niet 
alleen uit de inhoud van beerputten. Het ligt ook niet voor de hand dat men hiervoor humeuze grond van 
akkers gebruikte, want het zal in deze omgeving al moeilijk zijn geweest om de zandgrond vruchtbaar te 
krijgen. Een weg was meestal bedekt met een laagje grond om de verharding niet te beschadigen, maar 
men zal de kostbare verharding ook niet nutteloos hebben gemaakt door een te dikke laag grond. Misschien 
heeft men voor de (eenmalige?) ophogingen het overvloedige aanwezige duinzand gebruikt dat daarna door 
verkeervervuiling humeus is geworden. Het aardewerk en de botten kunnen afkomstig zijn van meer stevige 
grond voor reparaties van het wegdek. 
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Een straat 
Op diverse plaatsen werd een (straat?)verharding aangetroffen van kiezels en baksteenbrokken, die gezien 
het aardewerk boven en onder de weg, rond 1375 moet zijn aangelegd. De oudste vermelding van een 
"steenstrate" in Katwijk is afkomstig uit 13361 Gezien de vermelding van de Rijnstraat in 1565 als Voor-
"straat" en de oriëntatie van de voorzijde van de huizen op deze weg, is het waarschijnlijk dat hiermee de 
huidige Rijnstraat werd bedoeld2. Resten van deze oudere weg zijn niet aangetroffen.  
 
Goten of riolen 
In het tracé werden diverse goten aantroffen. Opvallend was dat deze de weg soms niet haaks kruisten. Nu 
is bekend dat sommige huiseigenaren ook perceeltjes hadden aan de overkant van de Rijnstraat, tussen de 
straat en de Rijn3. Misschien lagen bij deze eigenaren die percelen niet recht tegenover hun huis of waren dit 
andermans percelen, zodat men de goot op een perceelgrens moest leggen. Opvallend is dat ook in de 
buurt van de Nieuwstraat een vermoedelijk 15e-eeuwse goot is gevonden, wat betekent dat in deze periode 
de bebouwing zich minstens tot hier heeft uitgestrekt. 
 

Goot/riool S18 
Een dateringsprobleem geeft de goot S18 die dwars door de wegverharding is gegraven. Men mag aanne-
men dat deze goot gegraven werd toen deze verharding al onder een dikke laag grond lag en dus veel ouder 
was, maar de datering van de stenen (1375-1500) is vrijwel gelijk aan die van de weg. Het is niet waarschijn-
lijk dat de stenen secundair gebruikt zijn, omdat er geen cement op de kopse kanten werd aangetroffen. 
Wellicht dateren de stenen uit veel later tijd, waarin ook weer grote formaten mogelijk zijn (na 1700?), of 
misschien hadden stenen die niet voor huizen werden gebuikt afwijkende afmetingen.  
De goot was schoon van binnen, dus is waarschijnlijk niet als riool gebruikt.  
 

Goot/riool S40 
De steendatering is 1400-1425 (als niet secundair gebruikt) en de datering van het aardewerk op dezelfde 
hoogte tot daarboven 1375-1425.  
 

Goot/riool S30, S32, S28 
Gezien de stenen zouden deze wellicht uit de 17e eeuw kunnen stammen. Gezien de aanslag was S30 een 
riool. Van S28 is dit niet meer vast te stellen. Van de laag in S32 is een monster genomen, maar (nog) niet 
geanalyseerd. 

                                                        
1 ARA, Archief van de Abdij Rijnsburg, inv. nr. 413. Het is niet bekend of dit de Rijnstraat is. 
2 D. Parlevliet, Historische atlas van Katwijk en Valkenburg 1544 (Katwijk 1996). pag. 134, S84. 
3 D. Parlevliet, Diverse historische atlassen van Katwijk en Valkenburg. 
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Sporen 
 
Traject 2 
S1 Profiel in het oostelijke profiel ter hoogte van de zuidelijke stoeprand van het Schulpeinde. Onderste 

laag: donkergrijze vaste klei. 
S2 Idem in het westelijke profiel. Onderste laag: donkergrijze vaste klei. 
S3 Oostelijk profiel, 8 m zuidelijk van S1/S2. Onderste laag: donkergrijze vaste klei. 
S4 Idem in het westelijke profiel. Onderste laag: donkergrijze vaste klei. 
S5 Oostelijk profiel, 5 m zuidelijk van S3/S4. Onderste laag: lichtgrijze stevige klei. 
S6 Westelijk profiel, 15 m zuidelijk van S5, ter hoogte van de zuidelijke stoeprand van de Kerklaan. 

Onderste laag: lichtgrijze stevige klei. 
S7 Stenen "muur" die schuin door de sleuf liep, ter hoogte van het midden van de Kerklaan. Hij 

bestond uit kleine stenen (circa 15 cm, moeilijk meetbaar) en was rommelig gemetseld. Foto's A18-
20. 

S8 Gemetselde stenen in het westelijker profiel over 3 m, het noordelijk einde op 5 m van S7 en 
uitlijnend op de voorgevel van het hoekhuis Kerklaan/Rijnstraat. Ook hier waarschijnlijk kleine stenen 
in slordig verband. De functie of hoe het liep was niet te zien. Er leek geen verband met S7. Foto 
A21. 

S9 Ter hoogte van voordeur van Rijnstraat 113 in het westelijke profiel een abrupte overgang van 
vuil/donker zand (noordelijk) naar schoon geel zand (zuidelijk). Visueel lijnde het op de voorgevel 
van Noordwijkerweg 3. 

S10 Oostelijk profiel ter hoogte van het midden van de Achterweg / zuidelijke muur Rijnstraat 105. 
Onderste laag: klei. 20 cm boven deze kleilaag in het zand onregelmatige lagen/blokken lichtgrijze 
klei waarvan leek alsof het opgebracht was. Op 80-100 cm enkele losse stukken steen en grote 
kiezel gevonden (V1), maar niet veel zoals een verhardingslaag (maar ook niet grondig 
onderzocht). 

 
Traject 3 
S11 Proefputje en profiel, ter hoogte van de noordelijke gevel van Rijnstraat 91 aan het Veereinde (~ 

zuidelijk stoep van Veereinde). Direct onder de bodem van de sleuf lag een enkele laag brokken 
steen en grote kiezels (wegverharding?), dat over een oppervlak van ruwweg 0,5x0,5 cm is 
opgegraven (V2). Uit het proefputje aardewerk verzameld (V3). Er is geen natuurlijk niveau 
gevonden. 

S12 Proefputje en profiel tussen Rijnstraat 83 en 85. De onderste natuurlijke laag is grijs zand. 
Eventuele aardewerkvondsten in V4. 

S13 Proefputje en profiel ter hoogte van het midden van Rijnstraat 75. De onderste natuurlijke laag is 
grijs kleiig zand met bovenin ijzerhorizon. Eventuele aardewerkvondsten in V4 

S14 Proefputje en profiel ter hoogte van het midden van Rijnstraat 71. De onderste natuurlijke laag is 
grijs zand. Daar boven (20-50) gestoord grijs zand. Eventuele aardewerkvondsten in V4 

S15 Proefputje en profiel ter hoogte van voordeur Rijnstraat 65. Geen natuurlijk niveau gevonden. In het 
proefputje humeus ongestructureerd pakket met onder andere houtskool. Eventuele 
aardewerkvondsten in V4 

S16 Proefputje en profiel ter hoogte van het midden van het grote raam van Rijnstraat 63. De onderste 
natuurlijke laag is grijs zand. In het proefputje aardewerk verzameld (V5). In het profiel van de sleuf 
tot 60 cm boven de bodem verzameld aardewerk (V6) 

S17 Proefputje en profiel ter hoogte van de deur van Rijnstraat 61. Er is geen natuurlijk niveau 
gevonden. In het proefputje aardewerk verzameld (V7) 

S18 Goot dwars op de sleuf in het westelijke- en deels in oostelijke profiel, ter hoogte van het midden 
van de snackbar en tussen het raam en de regenpijp van Rijnstraat 61. De goot was van binnen 
schoon en over een lengte van circa 1 m open, achterin verstopt met van boven ingelopen zand. 
Stenen verzameld voor reconstructie in het museum (V8). Aardewerk verzameld in het westelijke 
profiel onder de goot en S18 (V9), ter hoogte van de goot en boven S19 (V10). Boven de goot lag 
een laag steenpuin als vermoedelijk verharding van recent wegdek. Het profiel van de sleuf lag hier 
9 m van de voorkant van de bebouwing (snackbar). Foto B1-5. 

S19 Enkele laag grotere kiezels (wegverharding?, kiezels kleiner dan in S11) en enkele brokken steen 
ter hoogte, links en rechts van de goot S17 en onder een helling, aflopend naar het noorden. Ook in 
het oostelijk profiel was deze laag spaarzaam aanwezig, zij het lager. Deel van de laag verzameld 
voor reconstructie in het museum (V11). Aardewerk verzameld onder/boven dit niveau: zie S18. Foto 
B2-5. 

S20 Proefputje en profiel ter hoogte van het midden van het noordelijk pand van Turfmarkt 10. De 
onderste natuurlijke laag is grijs zand. Op 10-20 cm onder de sleufbodem een vaste laag mest. 

S21 Proefputje en profiel ter hoogte van de noordelijke rij bomen langs de Turfmarkt. De onderste 
natuurlijke laag is grijs zand.  
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Traject 4 
 
S22 Proefputje en profiel ter hoogte van het midden van de Turfmarkt / zuidelijk muurtje. Onder in het 

proefputje het begin van een harde kleiige (natuurlijke?) laag. Aardewerk verzameld in het proefputje 
(V15), het westelijke profiel (V13) en het oostelijke profiel (V14). 

S23 Enkele laag van brokken steen (wegverharding? V16) in het westelijke profiel ter hoogte van S22 
op 125 cm onder het asfalt. Grondmonsters verzameld boven (S29) en onder (S30) deze laag. Foto 
B8-9. 

S24 Losse stenen in het oostelijke profiel ter hoogte van S22, boven 145 cm onder het asfalt. 
S25 Proefputje en profiel ter hoogte van midden van het hoge hoofdgebouw van de Roskam. Aardewerk 

verzameld in het proefputje (V17). De onderste waarschijnlijk natuurlijke laag bestond uit grijze lagen 
(zand?) met spaarzame vondsten. 

S26 Proefputje en profiel ter hoogte van de zuidelijke zijmuur van de Roskam. Aardewerk verzameld in 
het proefputje (V18). 

De geul zuidelijker stond tot Rijnstraat 53 onder water. 
S27 Proefputje en profiel ter hoogte van de noordelijke muur van Rijnstraat 62. In het proefputje geen 

aardewerk gevonden. De onderste natuurlijke laag bestond uit eerst een laag zand en daarna klei. 
S28 Goot ter hoogte van de schuurdeuren van Rijnstraat 49 in het oostelijke profiel. Een restant werd 

ook gevonden in het westelijke profiel. De binnenzij/bovenkant was schoon. Op de bodem een laag 
zand met boomwortels. Steen en zijtegel bewaard (V19). Foto B15-16. 

S29 Enkele laag brokken baksteen (wegverharding? geen kiezels) ter hoogte van het raam van 
Rijnstraat 49 in het westelijke profiel. Hoogte 120-130 onder het asfalt. Geen vondsten verzameld. 
Foto B14 

S30 Goot ter hoogte van het zuidelijke tuinmuurtje van Rijnstraat 49 in het oostelijke profiel. In het 
westelijke profiel werd niets aangetroffen. De binnenzij/bovenkant schoon en op de bodemtegels een 
dunne bruine aanslag (V27) op een dunne harde witte laag. De constructie was halfrond met rode en 
paarsrode stenen en een bodem van rode tegels (V20). Foto B12-13. 

S31 Proefputje en profiel ter hoogte van de noordmuur van Rijnstraat 45a. De onderste natuurlijke laag 
was grijs/zwart zand. De laag van 0 tot -40 geelgrijs zand zonder vondsten en onduidelijk of dit wel 
of niet natuurlijk was. 

S32 Goot ter hoogte van de voordeur van Rijnstaat 45 in het oostelijke profiel. In het westelijke profiel 
werd niets aangetroffen. De binnenzij/bovenkant was schoon. Op de bodem lag een 6 cm dikke laag 
(V28). Een steen bewaard (V21). Foto B10-11. 

S33 Proefputje en profiel ter hoogte van het midden van de slop tussen Rijnstraat 41 en 45. Van 0 tot -
35 kleiig grijs zand met zeer weinig vervuiling, zoals kleine stukjes houtskool en bot. In deze laag 
gevonden een brok tufsteen en een stuk kloostermop (V23). Deze laag verder uitgespit om 
aardewerk te verzamelen (V22). De onderste natuurlijke laag was harde lichtgrijze klei. 

S34 Proefputje en profiel ter hoogte van de voordeur van Rijnstraat 39. De onderste natuurlijke laag 
bestond uit wisselende lagen lichtgrijs vast kleiig zand en klei. Geen aardewerk gevonden. 

S35 Puinbaan ter hoogte van de grens Rijnstraat 37 en 39 zowel in het oostelijke- als westelijke profiel. 
Hoogte 95-130 onder het asfalt. Stenen diverse kleuren en maten (19,5x9x4,5;  21x?x5,5;  ?x11x4) 
Stukken van één pot in deze laag gevonden (V24). Foto B17-18. 

S36 Proefputje en profiel ter hoogte van het midden van Rijnstraat 35. De onderste natuurlijke laag was 
harde lichtgrijze klei. Deze klei liep tot 4 m zuidelijker door ongeveer ter hoogte van de bodem van 
de sleuf. Aardewerk verzameld in het proefputje (V25) en in het westelijke profiel (V26). 

S37 Profiel ter hoogte van het midden van Rijnstraat 33. De onderste natuurlijke laag was harde 
lichtgrijze klei. In het westelijke profiel lag deze klei ongeveer 5 cm hoger.  

S38 In het westelijke profiel ter hoogte van de zuidelijke muur van Rijnstraat 30 een kuil schoon zand. 
S39 Proefputje en profiel ter hoogte van het midden van Rijnstraat 29. De onderste natuurlijke laag 

bestond uit wisselende lagen, op korte afstand wisselend, van grijs zand, bruin kleiig met 
plantenresten met kleine schelpjes (V36), harde lichtgrijze klei, alles zonder vondsten. In het 
westelijke profiel lag de harde lichtgrijze klei onregelmatige. Foto B19. 

S40 Goot ter hoogte van de voordeur van Rijnstraat 25 in het oostelijke profiel. Ook zichtbaar in het 
westelijke profiel. De deklaag leek van mindere stenen of was sterker verweerd. Bewaard een steen 
en een steen van de deklaag (V31). Foto C24 

S41 Profiel en proefputje ter hoogte van de zuidelijke zijmuur van Rijnstraat 25. In het westelijke profiel 
een steen gevonden (V32) vlak boven de sleufbodem en aardewerk verzameld tot circa 60 cm 
boven de sleufbodem (V33). De onderste natuurlijke laag is grijs zand. 

S42 Stenen basis voor een moderne rioolpijp van allerhande soorten kleine stenen ter hoogte van het 
noordelijke raam van Rijnstraat 21. Foto C23. 

S43 Profiel en proefputje ter hoogte van het midden van Rijnstraat 21. De onderste vermoedelijk 
natuurlijke laag was donkergrijs zand maar er zat wel geringe vervuiling in. Verzameld aardewerk in 
het westelijke profiel (V34). In het profiel bevond zich echter een stuk moderne rioolpijp in de 
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lengterichting van de Rijnstraat waardoor het niet zeker is dat deze laag recent is omgewerkt. Op 
deze plaats kwam ook een andere rioolpersleiding uit het westelijke sleufprofiel (een aantal jaren 
geleden aangelegd) die vermoedelijk in de westelijke weghelft ligt en hier naar de oostelijke helft 
liep. De nieuwe leiding zou hierop worden aangesloten. 

S44 Profiel in een diepere put ter hoogte van Rijnstraat 114 voor een T-splitsing in de persleiding. In de 
bruine zandlaag zeer weinig vondsten (V35). De laag 50-60 sterk wisselend zand en lichtgrijze klei. 
Een voormalige kuil? met donker zand zonder vondsten. Foto C21. 

S45 Brokken steen in het oostelijk profiel, vermoedelijk een laag (wegverharding?) ter hoogte van de 
noordelijke zijmuur van Rijnstraat 19. Deze laag lag op 150 cm onder het asfalt. Onder deze laag 
bevond zich een laag van meestal lichtgrijs kleiig zand soms zandige lichtgrijze klei (zichtbaar tot 
circa 15 cm diep). Deze laag leek natuurlijk maar hierin is toch aardewerk gevonden (V39). 
Aardewerk verzameld in de laag van zwart zeer humeus zand boven de steenlaag (V38). Een profiel 
was niet mogelijk omdat de sleuf vol water stond. Op deze plaats lag ook de oude rioolleiding in de 
sleuf die op de nieuwe zou worden aangesloten. Foto C20
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Sporen: overzicht en profiel 
 
        opmeting4   NAP hoogten 
 vondst detail  foto ---------------------------------------------- afstand5 --------------------------------------- 
  tek.  asfalt6 bodem natuur. bodem m asfalt7 0-niv8 natuur goot/weg 
     sleuf niveau proefputje    niveau 
 
S1    190 09 20 - 0 169 -21 -1  
S2    195 0 15 - 0 169 -26 -11  
S3    185 0 20 - 8 168 -17 3  
S4    185 0 25 - 8 168 -17 8  
S5    165 0 5 - 12 168 3 8  
S6    165 0 10 - 24 167 2 12  
S7  2 A18-20     27 167    
S8  2 A21     30 167    
S9        68 165    
S10 V1 2  170 0 10 - 95 164 -6 -4  
S11 V2-3 3  210 60 - 0 164 162 -48 >-48 7 weg 
S12 V4   220 55 30 0 183 166 -54 -24  
S13 V4   225 55 40 0 210 162 -63 -23  
S14 V4   220 65 20 0 226 162 -58 -38  
S15 V4   200 50 - 0 248 163 -37 >-37 
S16 V5-6   175 0 -40 -50 255 162 -13 -53  
S17 V7   150 0 - -50 266 162 12 >-38  
S18 V8-10 3 B1-5 155 0 - - 268 163 8  63 goot 
S19 V11 3 B2-5     268 163   88-58 weg 
S20  3  165 0 -30 -50 276 165 0 -30  
S21    180 0 0 -15 290 169 -11 -11  
S22 V13-15   165 0 -45? -45 318 181 16 >-45  
S23 V16, 29-30 B8-9 165    318 181   40 weg 
S24            
S25 V17   155 0 -30 -60 336 184 29 -1  
S26 V18 4  155 0 -30/65 -70 351 172 17 -13  
S27  4  165 0 -25 -35 304 179 14 -11  
S28 V19 4a B15-16     387 146   66 goot 
S29   B14     392 142   17 weg 
S30 V20,27 4a B12-13     400 136   1 goot 
S31    170 0 -40 -65 405 135 -35 -75  
S32 V21,28 4a B10-11     409 128   -22 goot 
S33 V22-23   170 0 -35 -40 424 128 -42 -77  
S34    165 0 0 -35 436 123 -42 -42  
S35 V24  B17-18     438 123    
S36 V25-26   160 0 -10 -40 448 118 -42 -52  
S37    160 0 5 - 458 115 -45 -40  
S38  4      465 111    
                                                        
4 Opmeting met de meetlat ten opzichte van een bij iedere meting gekozen nulpunt, meestal de bodem van 
de sleuf of van het proefputje. 
5 Afstand in meters vanaf S1. Deze afstand is globaal gemeten op de plattegronden. 
6 Bovenkant van het gefreesde asfalt. Dit kon alleen op zicht, dus niet nauwkeurig, maar na verwachting wel 
binnen +/- 5 cm. 
7 De NAP hoogten van het wegdek zijn opgemeten door D. van der Kooij in 13 juli 2002. 
8 Het 0-niveau van de meetlat (zie voorgaande noot). 
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S39 V36-37 4 B19 165 0 5 -25 475 110 -55 -50  
S40 V31 4a C24     485 102   -70 goot 
S41 V32-33   175 ? 10 0 493 104 -71 -61  
S42  4a C23     504 99    
S43 V34   180 ? 20 0 504 101 -79 -59  
S44 V35 2 C21,22 185 0 60 - 55 165 -20 40  
S45 V38-39  C20     513 101   -49 weg 
 
- Alle maten in cm, behalve de afstand in meters. 
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Vondstenoverzicht      
 
Determinatie en eerste datering van het vondstmateriaal is uitgevoerd door D. van der Kooij, met nadere 
datering van het aardewerk door Epko Bult, oktober 2003. 
Bot en brokken baksteen zijn niet verzameld. 
 
V1 Grote kiezel (6x5) en brok steen (geel ?x?x6, 1350-1400) uit S10 
V2 Grote kiezels (4x5 - 8x5), brokken steen en daktegel? (o.a. grijs ?x?x6,5; geel/zwart ?x13x6,5/5,5; 

geel/rood ?x?x>5,5, klinker ?x?x3,5) uit de verhardingslaag van S11 
V3 Aardewerk (1325-1350, 1 st. 19e eeuw) uit het proefputje van S11 
V4 Aardewerk  (1325-1350) en twee brokken steen (rood/geel ?x13x>5 en grijs ?x?x7,5) verzameld in 

proefputje van S12-S15 
V5 Aardewerk (1275-1325) en brok cement uit het proefputje van S16 
V6 Aardewerk (1350-1425) uit het profiel van S16 
V7 Aardewerk (1275-1300) uit het proefputje van S17 
V8 3 hele en 6 halve stenen (24x12x6) van de goot in S18.  
V9 Aardewerk (1350-1400) uit het profiel van de sleuf onder de verhardingslaag en goot in S18/S19 

(ongeveer 0 - 60 cm boven de sleufbodem). 
V10 Aardewerk (1400-1425), brok geel-grijze steen (?x11x5,5), schelp, 1 bot. 1 stuk vuursteen? uit het 

profiel van de sleuf boven de verhardinglaag en ter hoogte van de goot in S18/S19 
V11 Middelgrote kiezels van de verhardingslaag, aardewerk (1375-1400), brok rode steen (?x?x6) en 

schelp(hoorn) van S19 
V12 Losse vondsten langs de Rijnstraat, waaronder: 

- Stuk geel baksteen (?x14,5x5,5-6,5) langs de sleuf, ergens tussen Veereind en Turfmarkt 
- Stuk tufsteen van ?x?x10 
- Steelvoet van een olielamp 

V13 Aardewerk (1375-1425) en bronzen handvat uit het westelijke profiel van S22 van 0 - 60 cm boven 
de sleufbodem 

V14 Aardewerk (1400-1450) uit het oostelijke profiel van S22 van 0 - 60 cm boven de sleufbodem 
V15 Aardewerk (1250-1300) en schelpen uit het proefputje van S22. 
V16 Brokken steen, kiezel en aardewerk (1325-1375) van verhardingslaag S23.  
V17 Aardewerk (1300-1400) uit het proefputje van S25. 
V18 Aardewerk (1200-1275, vooral ~1250), zwart kalksteen, platte rolkei (polijst- of slijpsteen?) en 

fragment dakpan Romeins (volgens E. Bult twijfelachtig) dik 2,5 uit het proefputje van S26 
V19 Rode baksteen van 18x8,5x4 en grijze plavuis van 29,5x?x4,5-5 van de goot S28. Op de zandhopen 

naast de sleuf tientallen meters verder zijn nog twee dezelfde stukken tegel gezien. 
V20 2 rood/paarse stenen (verschillende kleur) van 18,5x9x4 en een 1 tegel van 22,5x22,5x3-3,5 van de 

goot van S30 met beerkoek en kalk, dus een riool. 
V21 Rode steen van 18,5x9x4 van de goot van S32 
V22 Aardewerk (1325-1375) en lei uit het proefputje van S33 
V23 Tufsteen van ?x16x10 en een rood stuk steen van ?x?x8,5 uit het proefputje van S33 
V24 Aardewerk (1475-1500, misschien tot 1525) uit de puinbaan S35 
V25 Aardewerk (1250-1300) uit het proefputje van S36. 
V26 Aardewerk (1350-1400) uit het westelijke profiel van S36 van 0 - 60 cm boven de sleufbodem  
V27  Beeraanslag (bruin schraapsel) van de bodemtegels van de goot S30, dus een riool. 
V28 Monster van de bodemlaag van de goot S32 
V29 Grondmonster van het profiel boven de verhardingslaag S23 
V30 Grondmonster van het profiel onder de verhardingslaag S23 
V31 Steen 22x10x5 en deksteen 22x11x5 van de goot S40. 
V32 Steen 28x14,5x6,5 uit S41 
V33 Aardewerk (1375-1425) uit het westelijke profiel van S41 van 0 - 60 cm boven de sleufbodem 
V34 Aardewerk (circa 1400) uit het westelijke profiel van S43 
V35 Aardewerk (1600-1700), glas en mortel uit de laag bruin zand van S44 
V36 Schelpjes uit S39 
V37 Aardewerk (1375-1425), leer en steen ?x11x6 (misbaksel) uit het westelijke profiel van S39 van 0 - 

60 cm boven de sleufbodem  
V38 Aardewerk (1375-1425), metalen spijker, plavuis (?x?x1,8) van 0 - 60 cm boven de verhardingslaag 

S45 uit het oostelijk profiel. 
V39 Aardewerk (1200-1300) en (wal?)nootje van 0 - 15 cm onder de verhardingslaag S45 uit het oostelijk 

profiel. 
Het aardewerk had een hoog percentage steengoed, overeenkomend met wat gevonden wordt in adellijke 
kasteel-omgeving. Dit kan echter ook veroorzaakt zijn door de hardheid van dit type aardewerk, dat in een 
wegtraject beter overleeft dat het zachtere roodbakkende aardwerk (mededeling Epko Bult).
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Dateringen, statiegrafisch geordend 
 
Dateringen: Epko Bult, 8 oktober 2003. NAP waarden afgerond op 5 cm 
 
In proefputjes in de bodem van de sleuf tot het natuurlijk niveau 
V3 1325-1350 +10 -50 NAP van S11 
V4 1325-1350 +0 -55 van S12-S15 en steen?x13x5 (1300-1400) en ?x?x7,5 (1200-1325) 
V5 1275-1325 -15 -65 van S16 
V7 1275-1300 +10 -40 van S17 en tufsteen 
V15 1250-1300  +15 -30 van S22. 
V17 1300-1400  +30 -30 van S25. 
V18 1200-1275 +20 -55 van S26 
V22 1325-1375  -40 -80 van S33 
V25 1250-1300  -40 -80 van S36. 
gemid: 1250-1350, 9 metingen waarvan 4 voor 1300, 4 na 1300 
 
(0-60cm) boven de bodem van de sleuf  
en goot S40 
V6 1350-1425 45 -15 NAP van S16 
V13 1375-1425 75 +15 van S22  
V14 1400-1450  75 +15 van S22  
V26 1350-1400  +20 -40 van S36  
 
V37 1375-1425 +5 -55 van S39 en steen ?x11x6 (1350-1430) 
V31 1400-1425 -40 -68 stenen van de goot S40 22x10x5 (of secundair gebruikt?) 
V33 1375-1425  ~0 ~-60 van S41  
 
V34 ~1400   van S43 
gemid: 1350-1425 
 
Verhardingslaag S11  
V3 1325-1350 onder S11 
 
Verhardingslaag S19 
en goot S18  
V8 1375-1400 stenen van de goot S18 24x12x6 
 
V9 1350-1400 onder S18 
V11 1375-1400  In S19 
V10 1400-1425  boven/in S18 en steen ?x11x5,5 (1350-1430) 
 
Verhardingslaag S23 
V16 1325-1375 in S23.  
 
Verhardingslaag S45 
V39 1200-1300 15 cm onder verhardingslaag S45. 
V38 1375-1425 60 cm boven verhardingslaag S45. 
 
Totaal S11 S19/S18 S23 S45 
boven  1400-1425  1375-1425 
in  1375-1400 1325-1375  
onder 1325-1350 1350-1400  1200-1300 
De verhardingslagen kunnen dus tot één straatniveau behoren dat circa 1375 is aangelegd. 
 
Divers 
V24 1475-1525 puinbaan S35 en stenen 19,5x9x4,5 (>1450), 21x?x5,5 (1425-1450),  

?x11x4(1400-1500) 
V35 1600-1700 laag bruin zand van S44 
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Hoogte oostzijde Rijnstraat 
 
In de Rijnstraat liggen sommige huizen aan de oostzijde lager dan de weg, zowel in het zuiden als het 
noorden. In het midden bij de Van Egmondstraat lijken de huizen (zoals de Roskam) wel op straatniveau te 
liggen. Op 19 april 2003 zijn van een aantal oudere huizen (~19e eeuw en eerder) het stoepniveau gemeten. 
 
   NAP hoogten 
  afstand --------------------------------------- 
  m stoep weg (uit tabel boven) 
 
Deur Rijnstraat 61 S17 266 178 162  
Midden Rijnstraat 67  240 150 
Midden Rijnstraat 71 S14 226 154 162 
Midden Rijnstraat 75 S13 210 132 162 
Midden Rijnstraat 77  204 107  
Midden Rijnstraat 79  195 105 
 
 
 
Foto's 
 
De foto's zijn gemaakt (met andere foto's) in drie rolletjes A, B en C met een eenvoudige kleinbeeldcamera 
35mm. De meeste foto's zijn 's avonds gemaakt met weinig licht, meestal met invulflits, soms een tweede 
zonder lits. 
 
A18,19 Foto van de muur S7 vanuit het zuiden. 
A20 Foto van de muur S7 vanuit het noorden. 
A21 Foto van steenwerk S8 vanuit het zuiden. 
 
B1 Foto van de goot S18. 
B2-4 Idem als panorama goot S18 met kiezellaag S19. 
B5 Idem, zuidzijde. 
B6,7 Overzichten in het zuidelijk deel van traject 3, naar het noorden.  
B8,9 Steenlaag S23, Geulprofiel en deels -bodem. Het lichte deel onder in het profiel is het in flitslicht 

oplichtend zand van het (niet schoongemaakte) profiel (dus niet een riool zoals het lijkt). 
B10,11 Goot S32 (met/zonder flits). 
B12,13 Goot S30 (met/zonder flits) . 
B14 Steenlaag S29. 
B15,16 Goot S28 (met/zonder flits). 
B17,18 Puinbaan S35 in het oostelijke en westelijke profiel. 
B19 Onregelmatige kleilaag in het westelijke profiel S39 (deel profiel, door bodem). 
 
C20 Steenlaag S45 
C21,22 Profiel S44 (dezelfde foto's) 
C23 Stenen basis voor moderne rioolpijp S42 
C24 Goot S40 
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A18    S7 A19   S7 vanaf het zuiden 
 
 

  
 
A20   S7   van het noorden A21 S8   van het zuiden 



 18 

 
 
B2   Panoramafoto van goot S18 en de "weg" S19 B3 >> B4 
 
 

  
 
B1   S18 <<B3 B4   S18 
 
 

  
 
B5   S18, S19
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B6   Traject 3, van het zuiden B7   Traject 3, van het zuiden 
 
 

  
 
B8   "weg" S23 B9   "weg" S23 
 
 

  
 
B10   S32 B11   S32 
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B12   S30 B14   "weg" S29 
 
 

  
 
B16   S28 B15   S28 
 
 

  
 
B17   Puinbaan S35 B18   Puinbaan S35 
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B19   Kleilaag S39 C20   "weg" S45 
 
 

  
 
C22   Profiel S44 C23   Stenen basis van een rioolpijp 
 
 

 
 
C24   Goot S40 


