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Roomburg 2008 - een archeologische begeleiding 

E.K. Mietes 

1. Inleiding 

De Unit Monumenten & Archeologie van de Gemeente Leiden heeft op dinsdag 8 juli 2008 

een archeologische begeleiding uitgevoerd in de Roomburgerpolder. Deze begeleiding vond 

plaats op een perceel dat ten oosten ligt van het Claudiuspad op het archeologisch 

rijksmonument Roomburg. i Het gebied Roomburg ligt in het zuidoosten van de stad Leiden, 

tussen de Willem van der Madeweg, de Hoge Rijndijk, de Meerburg-Rivierenwijk en het 

Claudiuspad (afb.la en b). 

Afb. 1a: De onderzoekslocatie Roomburg 2008. 

i Monumentnummer 45576, 
CMA-nummer 30F-1 en ROB-
objectcode (CAA) 30F-79N. 



Afb. lb: Detail van het 

onderzoeksterrein in Roomburg. 

Binnen het plangebied wordt een tijdelijke recreatievoorziening aangelegd, waardoor de 

bodem op de plek van het rijksmonument in beperkte mate wordt verstoord door middel van 

frezen en egaliseren. De bodemingreep vindt plaats binnen 10 cm onder het maaiveld. De 

bouwvoor heeft hier een gemiddelde diepte van 30-50 cm. Gezien de beperkte diepte van de 

ingreep is geen of nauwelijks informatiewinst te verwachten ten aanzien van de 

bodemopbouw en archeologica van Roomburg. 

Het onderzoeksgebied bevindt zich ten westen van de plaats waar het castellum Matilo heeft 

gelegen en ligt in het westelijke gedeelte van de burgerlijke nederzetting (vicus). Deze 

nederzetting lag rondom het castellum. Proefsleuven- en booronderzoek ter plaatse (resp. 

1995-1997 en 2003) hebben uitgewezen dat op vrijwel het gehele terrein een archeologische 

vondstlaag aanwezig is, die uit de Romeinse tijd dateert. Op basis van deze gegevens is 

besloten de aanleg van het speelveld archeologisch te begeleiden. 

Administratieve gegevens 

Opdrachtgever: 

Uitvoerder: 

Onderzoeksmeldingsnummer: 

Gemeente, plaats: 

Toponiem: 

Kaartblad: 

Coördinaten: 

Datum uitvoer: 

Projectcode: 

Beheer en plaats documentatie: 

Beheer en plaats vondsten: 

Gemeente Leiden, team Vergunningen en Subsidies 

Gemeente Leiden, unit Monumenten & Archeologie 

29738 

Leiden 

Roomburg 

30F 

95.337/462.761 

8 juli 2008 

08RMB 

Archeologisch Centrum Gemeente Leiden 

Langebrug 56, 2311 TM Leiden 

Archeologisch Centrum Gemeente Leiden 

Langebrug 56, 2311 TM Leiden 



1.1 Bewoningsgeschiedenis van het gebied 

In de Romeinse tijd werd de Roomburgerpolder intensief bewoond. Het castellum Matilo en 

de bijbehorende burgerlijke nederzetting (vicus) maakten deel uit van de Limes. De Limes 

bestond uit een reeks versterkingen, die van circa 50 tot 270 n.Chr. de noordgrens van het 

Romeinse Rijk markeerde. 

In 47 n.Chr. werd een scheepvaartverbinding aangelegd tussen de rivieren Rijn en Maas. Voor 

de aanleg hiervan is gebruik gemaakt van bestaande waterlopen, zijkreken van de Oude Rijn 

en de Ganthel (een in de Maas uitmondend krekenstelsel). Deze waterlopen zijn 

gekanaliseerd en met elkaar verbonden. In het onderzoeksgebied vormt de Vliet de basis voor 

dit kanaal van Corbulo. Het kanaal heeft tot circa 150 n.Chr. gefunctioneerd, maar de 

getijdegeul bij het castellum Matilo heeft tot het einde van de 3e eeuw gediend als haven en 

verbinding met het achterland. 

Ook in de vroege Middeleeuwen was het onderzoeksgebied bewoond. Nederzettingen en 

grafvelden uit de vroege Middeleeuwen zijn opgegraven in onder meer Valkenburg, 

Rijnsburg, Oestgeest en Leiderdorp. Daarnaast zijn vlak buiten de onderzoekslocatie aan 

weerszijden van het kanaal van Corbulo vondsten uit deze periode gedaan. Beschoeiingen in 

het kanaal van Corbulo dateren uit de 7e en 8e eeuw, waaruit we kunnen opmaken dat deze 

waterloop ook in de vroege Middeleeuwen nog een functie had.2 

In de eeuwen daarna werd het gebied steeds intensiever in gebruik genomen. De gehele 

Roomburgerpolder is daardoor doorsneden door verkaveiingssloten en greppels van 

middeleeuwse tot (sub-) recente ouderdom. Het voormalige kanaal van Corbulo was in die 

tijd nog maar een smalle geul. 

Vanaf de 14e eeuw zijn uit historische bronnen gegevens bekend over het gebruik van dit 

gebied. In de 14e eeuw waren boerennederzettingen aanwezig. De grond was in die tijd 

eigendom van de kasteelheer van Rodenburg. Dit kasteel lag direct ten noorden van het 

onderzoeksgebied. 

In de 15e en 16e eeuw behoorde het onderzoeksgebied tot de landerijen van het St. 

Margarethaconvent. In 1572 werd dit kloostercomplex verlaten als gevolg van de politiek-

religieuze omwenteling in die tijd. 

In het recente verleden is de Roomburgerpolder voornamelijk gebruikt voor de tuinbouw en 

de veeteelt. 

1.2 Landschappelijke context 

De ondergrond van het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door 

afwisselend zandige en kleiige sedimenten (zware zavel), die kunnen worden toegeschreven 

aan de verschillende transgressiefasen in het gebied. Rond 300 v.Chr. hebben er 

overstromingen plaatsgevonden. De afzettingen die hiervan het gevolg waren, vormden een 

goede ondergrond voor bewoning in de Romeinse tijd. In de Middeleeuwen zijn deze resten 

afgedekt door een nieuwe overstromingsperiode. Deze afzettingen waren echter kleiner van 

omvang. De geleidelijke ontwikkeling naar een meer gesloten kust, de relatief hoge ligging 

van het gebied tegen de Rijnoever en de afname van de invloed van de Rijnoever zelf zorgden 

voor een steeds lagere overstromingsfreguentie.3 

Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied kan in geomorfologisch opzicht worden 

omschreven als een rivier-inversierug. Dit zijn zandige rivierafzettingen, die door oxidatie en 

inklinking van het omringende veen relatief hoger zijn komen te liggen. Dit maakte deze 

plaatsen geschikt voor bewoning. 

In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied bevindt zich een natuurlijke waterloop, die 

de basis vormde voor het kanaal van Corbulo. 

2 Hazenberg 2000, 7. 
3 Berendsen 1997, 169; 
Deunhouwer 2003, 12. 
i Hazenberg 2000, 10-16. 
5 Oude Rengerink 1994. 

1.3 Vooronderzoek 

In de omgeving van het onderzoeksgebied is in het verleden veelvuldig archeologisch 

bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek concentreerde zich op de directe omgeving van 

het Romeinse castellum Matilo. Ook werden bewoningssporen aangetroffen uit de vroege-

en late Middeleeuwen. Een uitgebreid overzicht van het onderzoek tot 1994 is beschreven 

door Hazenberg.4 

Voorafgaand aan de geplande bouwwerkzaamheden in de Roomburgerpolder is in 1994 in 

opdracht van de Gemeente Leiden door RAAP Archeologisch Adviesbureau bv een 

archeologische kartering uitgevoerd van het te ontwikkelen terrein.5 Aansluitend hieraan is 



door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in de jaren 1995-1997 

grootschalig onderzoek uitgevoerd op een aantal percelen, zowel buiten als op het 

monument, die op basis van de kartering als behoudenswaardig waren aangewezen. Bij dit 

onderzoek werden delen van het kanaal van Corbulo blootgelegd, alsmede een deel van de 

Romeinse vicus. Daarnaast is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het Hettinga-terrein, 

waarbij delen van de oever van het kanaal van Corbulo zijn aangetroffen.6 

In 1999 en 2000 hebben de ROB, RAAP Archeologisch Adviesbureau bv en de Gemeente 

Leiden vier onderzoeken uitgevoerd in het gebied.7 Twee van deze onderzoeken vonden 

plaats op het westelijk deel van het archeologisch monument.s Bij deze onderzoeken zijn 

sporen aangetroffen van grachten van verschillende fasen van het castellum, van enkele 

muren van het versteende castellum en van de oever van het kanaal van Corbulo. Bovendien 

zijn enkele middeleeuwse greppels aangetroffen, die hebben toebehoord aan het 

kloostercomplex van het St. Margarethaconvent.9 

Het derde onderzoek betrof een booronderzoek op het gehele monument, uitgevoerd door 

de ROB (1999). Dat onderzoek vond plaats ten behoeve van de inrichting van het monument. 

Door de dikte van de bouwvoor te bepalen (circa 30 à 50 cm) konden beschermende 

maatregelen worden vastgesteld voor de herinrichting van het monument. 

Ten westen van het monument hebben de ROB en de Gemeente Leiden een noodonderzoek 

uitgevoerd (2000), waarbij sporen van de buitenranden van de vicus zijn aangetroffen. 

Bovendien is een deel van het verkavelingsysteem van het St. Margarethaconvent gevonden. 

In 2003 is in opdracht van de Gemeente Leiden door RAAP Archeologisch Adviesbureau bv 

een aanvullende kartering uitgevoerd op percelen die in de jaren '90 niet toegankelijk en/ of 

niet volledig onderzocht waren.10 Hierbij zijn twee vindplaatsen aangetroffen, die voorheen 

niet bekend waren. Aansluitend is in 2003 door de gemeente op vier plaatsen in het gebied 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vond plaats op de in 2003 door RAAP 

aangetroffen vindplaatsen en op terreinen die in ruimtelijke zin aansloten op de opgraving 

van 1995-1997. Bij dit onderzoek werden delen van de Romeinse vicus opgegraven en een 

deel van een gebouwencomplex dat toebehoorde aan het St. Margarethaconvent. Daarnaast 

heeft archeologische begeleiding plaatsgevonden bij een milieukundig booronderzoek op het 

Hettinga-terrein. i i 

In 2004 is een kabel- en leidingensleuf op het Hettinga-terrein archeologisch onderzocht, 

direct ten westen van de huidige onderzoekslocatie.12 

Voor de inkadering van de huidige begeleiding is gebruik gemaakt van de gegevens van de 

eerdere opgravingen. Deze informatie bevindt zich zowel bij de ROB (documentatie tot 2003) 

als bij het Provinciaal Depot van de Provincie Zuid-Holland (vondstmateriaal tot 2003) en het 

Archeologisch Centrum Gemeente Leiden (documentatie en vondstmateriaal vanaf 2003). 

6 Hazenberg 2000. 
^ Polak et al. 2004. 
8 Het betreft hier het geofysisch 
onderzoek door RAAP 
Archeologisch Adviesbureau B.V. 
(1999) en een Aanvullend 
Archeologisch Onderzoek (AAO) 
door de ROB (1999). 
9 Naast Romeinse overblijfselen 
zijn ook restanten van het 
laatmiddeleeuwse St. 
Margarethaklooster en zijn 
bijgebouwen in de 
Roomburgerpolder aanwezig. 
Aangezien tijdens dit onderzoek 
vrijwel geen middeleeuwse sporen 
en vondsten zijn aangetroffen, 
wordt het middeleeuwse aspect in 
dit rapport buiten beschouwing 
gelaten. 

10 Deunhouwer 2003. 
i i Brandenburgh 2006. 
12 Brandenburgh & Van Domburg 
2008. 



2. Onderzoekskader, doelstellingen en methoden van onderzoek 

2.1 Verwachtingen t.a.v. inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van de vindplaats 

2. 7. / Verwachtingen t.a. v. de aard en datering van de archeologische resten 

Binnen het plangebied heeft de bouwvoor een dikte van 30-50 cm. Gezien de beperkte mate 

van verstoring (ca. 10 cm vanaf maaiveld) wordt het onderliggende niveau van de vondstlaag, 

sporen en structuren niet aangetast. In de bouwvoor kan zich vondstmateriaal bevinden met 

een ouderdom vanaf de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe Tijd. Verwacht worden: 

aardewerk, bouwmateriaal, metaalvondsten, natuursteen, kleipijp, houtskool, verbrand 

organisch materiaal, botmateriaal. 

2.1.2 Verwachtingen t.a. v. de conservering van sporen en vondsten 

De gaafheid en conservering van sporen en vondsten is mede gezien de grootte van het 

monumentterrein wisselend. Inventariserend onderzoek op het monument heeft aangetoond 

dat de bouwvoor sterk in dikte verschilt en dat plaatselijk verschillen aanwezig kunnen zijn in 

de gaafheid van de sporen en de vondsten.'3 Echter, gezien de beperkte mate van verstoring 

(ca. 10 cm vanaf maaiveld) zal het onderliggende niveau van de vondstlaag, sporen en 

structuren niet worden aangetast. 

Afb. 2: De ligging van het 

speelveld van 20 x 30 meter en de 

hiervoor benodigde 

grondwerkzaamheden. 

fc*t • beplanting waaruit 
p , } 'een pad is 

" gehakt/gemaaid 

%% • • • ' 
gemaaid gras 

• i». »... 

tsjft voetbalveld 

f- Ruig gras 

oversteek 
pjaatŝ  

• 
* 
... 

Bestaand hek 
, • 

" \ boofngojord 

13 Polak e.a. 2004. 



2.2 Doelstellingen 

Het doel van de archeologische begeleiding is om binnen de grenzen van de verstoring 

tijdens de grondwerkzaamheden waargenomen vondsten te documenteren en te bergen. 

Een essentiële meerwaarde van de archeologische begeleiding is dat tijdens de uitvoering 

archeologisch toezicht wordt gehouden op een juiste uitvoering van civiele werkzaamheden 

conform de vergunningvoorwaarden. Mogelijke schade door een onjuiste uitvoering van de 

werkzaamheden wordt hierdoor voorkomen. 

2.3 Methoden van onderzoek 

De verstoring vindt plaats op de locatie van het aan te leggen speelveld en heeft een 

afmeting van 20 x 30 meter. Dit terrein is verdeeld in vakken van 5 x 5 meter, waarbinnen 

eventueel vondstmateriaal is verzameld. Het terrein is vervolgens in raaien vlakdekkend 

afgelopen met een metaaldetector en vlakdekkend afgelopen en visueel geïnspecteerd, 

waarbij in beide gevallen vlakvondsten per 5 x 5 metervak zijn verzameld. 

De grond ter plaatse van het speelveld is verdiept tot maximaal 10 cm onder het maaiveld. 

De handelwijze bij de archeologische begeleiding is gefotografeerd. 

Het onderzoek is in eigen beheer van de Gemeente Leiden uitgevoerd. Het opgravingsteam 

bestond uit drs. E.K. Mietes (projectleider. Hazenberg Archeologie Leiden bv), C. van Hees 

(veldtechnicus), de vrijwilligers B. van der Laan, C. van Velzen en L. de Bree en 

metaaldetectorvrijwilliger M. Knegt. 

10 



3. Onderzoeksresultaten 

Een tractor heeft met een frees de bovengrond ca. 2-5 cm diep gefreesd over een gebied van 

20 x 30 meter. Het gebied is vervolgens systematisch afgelopen met een metaaldetector, 

waarbij signalen tot een diepte van 20 cm zijn opgevangen. Hierbij zijn alleen de 

oppervlaktevondsten verzameld, conform PvE/PvA. Bij de metaaldetectie is geen relevant 

vondstmateriaal verzameld. 

Vervolgens is het veld afgelopen en is het vondstmateriaal verzameld dat aan de oppervlakte 

zichtbaar was, in vakken van 5 x 5 meter. De vakken zijn genummerd van noord naar zuid, 

startend in het noordwesten - in totaal gaat het om 25 vakken. De detectiewerkzaamheden 

en het aflopen van het veld in raaien zijn gefotografeerd. 

Een zwarte els van ca. 4 meter hoog met een stam van ca. 20 cm dikte op borsthoogte, die 

zich op de grens van vak 11 en vak 17 bevond, is door de kraanmachinist voorzichtig 

verwijderd. Er ontstond een onregelmatig gat in de bouwvoor van maximaal 50 cm 

doorsnede en een maximale diepte van ca. 40 cm. Het gat is geïnspecteerd en het zichtbare 

vondstmateriaal is verzameld. 

Vervolgens heeft de kraanmachinist het veld geëgaliseerd: het noordoostdeel is iets drassiger 

en lager gelegen dan het noordwestdeel. De egalisatie bestond uit een lichte verschuiving van 

de gefreesde, losgewoelde grond. Na egalisatie is het gehele veld opnieuw afgelopen en zijn 

wederom enkele vlakvondsten verzameld binnen de genummerde vakken. 

3.1 Sporen en structuren 

Binnen het plangebied heeft de bouwvoor een dikte van 30-50 cm. Gezien de beperkte mate 

van verstoring (ca. 10 cm vanaf maaiveld) is het onderliggende niveau van de vondstlaag, 

sporen en structuren niet aangetast. Er zijn derhalve geen sporen en structuren aangetroffen. 

3.2 Vondstmateriaal 

De hoeveelheid vondstmateriaal is gering. In totaal zijn 234 fragmenten aangetroffen, met 

een totaalgewicht van 2.140 gram. Het leeuwendeel van de vondsten wordt gevormd door 

het aardewerk, daarnaast zijn keramiek, glas, metaal en natuursteen aangetroffen. Gezien 

het feit dat de vondsten uit de bouwvoor afkomstig zijn, zonder context, wordt in deze 

paragraaf volstaan met enkele algemene opmerkingen over de afzonderlijke categorieën 

vondsten. 

3.2.1 Aardewerk 

Er zijn 36 fragmenten gedraaid aardewerk aangetroffen met een totaalgewicht van 261 

gram. 13 Fragmenten betreft Romeins aardewerk: 5 fragmenten terra sigillata, 4 fragmenten 

geverfde waar, 2 fragmenten gladwandig, 1 fragment ruwwandig, 1 fragment van een 

wrijfschaal (dikwandig aardewerk). 2 fragment betreffen mogelijk Romeins materiaal. 

16 fragmenten betreffen roodbakkend geglazuurd aardewerk. 5 Fragmenten konden niet 

nader gedetermineerd worden. 

3.2.2 Glas 

Er zijn 18 fragmenten glas gevonden met een gewicht van 104 gram. Het betreft recent 

vensterglas en een recente flessenhals. 

11 



3.2.3 Keramiek 

Er zijn 127 stuks keramiek aangetroffen met een totaalgewicht van 1.155 gram. 6 Fragmenten 

zijn delen van Goudse kleipijpen, 6 andere fragmenten zijn van recent datum, zoals 

fragmenten van een witgeglazuurde tegel. De overige 113 fragmenten bestaan voor het 

leeuwendeel uit baksteenfragmenten. 

3.2.4 Metaal 

Er zijn 24 metalen vondsten aangetroffen met een totaalgewicht van 264 gram. Het betreft 

recent materiaal. 

3.2.5 Natuursteen 

Er zijn 20 stuks natuursteen verzameld met een totaalgewicht van 172 gram, waaronder 

twee fragmenten leisteen. 

3.2.6 Overig 

Er zijn 5 metaalslakken aangetroffen met een totaalgewicht van 186 gram. 4 fragmenten 

recent materiaal met een totaalgewicht van 15 gram konden niet gedetermineerd worden. 

12 



4. Conclusies en samenvatting 

Op 8 juli 2008 is door de Unit Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Leiden 

een archeologische begeleiding verricht op een perceel ten oosten van het Claudiuspad in 

Roomburg. 

Een terrein van 20 x 30 meter is gefreesd en geëgaliseerd tot een diepte van maximaal 10 cm 

onder het maaiveld. De verstoring heeft alleen de bouwvoor aangetast. 

Het verzamelde vondstmateriaal bestond uit gedraaid aardewerk, glas, keramiek, metaal en 

natuursteen. Een deel van het aardewerk was afkomstig uit de Romeinse tijd, het overige 

materiaal uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 

13 
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Bijlage I Programma van Eisen 

PROGRAMMA VAN EISEN 
LOCATIE Leiden, Roomburg 

PROJECT Roomburg 2008 (08RMB) 

PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES 
Inventariserend veldonderzoek (IVO) : booronderzoek / proefsleuven 

o Opgraven 
Archeologische Begeleiding bij beperkte verstoring (ABbv) 

OPSTELLER Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

Auteurs 
Projectleider (senior 
archeoloog) 

drs. E.K. Mietes 
Hazenberg Archeologie 
Middelstegracht 89r 
2312 TT Leiden 
071-5126216/06-51101455 
e.mietes@hazenbergarcheologie.nl 

07-07-
2008 

Mede-opsteller(s) mw. drs. CR. Brandenburgh, 
Gemeente Leiden, Afdeling Backoffice, Unit 
Monumenten & Archeologie 
071 -5167959 / 06-52504836 
c.brandenburgh@leiden.nl 

07-07-
2008 

OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden, Ingenieursbureau 
Contactpersoon: dhr. J.Vermeulen 
071-5165922 
j.vermeulen@leiden.nl 

datum paraaf 

BEVOEGD GEZAG Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

• Rijk Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) 
Contactpersoon: dhr. G. Mauro 
Postbus 1600 
3800 BP Amersfoort 
033 -421 74 21 
g.mauro@racm.nl 

UITVOEREND BEDRIJF/INSTELLING 
Naam Gemeente Leiden, Afdeling Backoffice, Unit Monumenten & 

Archeologie 
Contactpersoon mw. drs. CR. Brandenburgh 
Telefoon / e-mail 071-5167959/06-52504836; c.brandenburgh@leiden.nl 

DATUM ONDERZOEK 
o Start 8 juli 2008 
o Duur 2-3 werkdagen 
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BASISGEGEVENS 

Projectnaam Roomburg 2008 

Provincie Zuid-Holland 

Gemeente Leiden 

Plaats Leiden 

Toponiem Roomburg 

Gemeente code 08RMB 

Kaartblad 30 F 

X -coördinaat 95.312, 95.328, 95.347, 95.325 

Y-coörd inaat 462.804, 462.808, 462.755, 462.742 

Kadaster-nr 6114 

CMA/AMK-status Terrein van zeer hoge archeologische waarde, 
beschermd 

CAA-nr. 30F-79Z 

CMA-nr. 30F-1 

ARCHIS-monument-nr 45576 

ARCHIS-waarnemings-nr 

CIS-code 

(onderzoeksmeldingsnummer) 

29738 

Oppervlakte plan- of 

onderzoeksgebied 

ca. 4000 m^ 

Huidig grondgebruik Braakliggend terrein met verruigde begroeiing 

PERIODE(N) COMPLEXTYPE(N 

o vroege prehistorie 
(paleo/meso/neo) 

o late prehistorie 
(brons/ijzer) 

• Romeinse tijd NKD 

* middeleeuwen 
(vroeg/laat/NT) 

15e en 16e eeuws kloostercomplex 
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1. Doel en reden van het onderzoek 

Doel Het doel van de archeologische begeleiding is om binnen de 
grenzen van de verstoring tijdens de grondwerkzaamheden 
waargenomen vondsten te documenteren en te bergen. Een 
essentiële meerwaarde van de archeologische begeleiding is dat 
tijdens de uitvoering archeologisch toezicht wordt gehouden op een 
juiste uitvoering van civiele werkzaamheden conform de 
vergunningvoorwaarden. Daardoor wordt mogelijke schade door 
een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden voorkomen. 

Reden Binnen het plangebied wordt een tijdelijke recreatievoorziening 
aangelegd, waardoor de bodem ter plaatse van het rijksmonument 
in beperkte mate wordt verstoord. De bodemingreep vindt plaats in 
de bouwvoor binnen 10 cm onder maaiveld. De bouwvoor heeft 
hier een gemiddelde diepte van ca. 30 - 50 cm. Gezien de beperkte 
diepte van de bodemingreep is geen of nauwelijks informatiewinst 
te verwachten t.a.v. de bodemopbouw en archeologica van Leiden 
Roomburg. 

2. Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek 
Administratieve gegevens 
Bureauonderzoek 
Uitvoerder Vestigia b.v. 

Uitvoeringsperiode 2003 / 2004 

Publicatie W.A.M. Hessing, C. Sueur: Archeologische waarden en 
verwachtingen op het grondgebied van Leiden, inventarisatie, 
kaarten en vertaling naar het ruimtelijk beleid, Amersfoort, 2004 
(Vestigia-rapport V120) 

Overig onderzoek 
1. Uitvoerder Gemeente Leiden 

Uitvoeringsperiode 2004 

Uitvoeringsmethode Opgraving van een kabel-& leidingensleuf op het terrein direct ten 
westen van de huidige onderzoekslocatie 

Publicatie Domburg, K.M., van & CR. Brandenburgh, 2007: Archeologisch 
onderzoek op het Hettingaterrein in Roomburg 2004 fase 1, Leiden 
(Bodemonderzoek in Leiden 19) 

2. Uitvoerder Gemeente Leiden 

Uitvoeringsperiode 2003 

Uitvoeringsmethode Opgraving op een terrein ten zuidwesten van de huidige 
onderzoekslocatie. Onderzoek was voornamelijk gericht op de 
laatmiddeleeuwse bewoningsresten van het St. 
Margarethaconvent. Onderzoek sloot in ruimtelijke en inhoudelijke 
zin aan op het onderzoek van de ROB 1995-1997. 

Publicatie Brandenburgh, CR. & K.M. van Domburg, 2006: Roomburg 2003, 
Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 17) 

3. Uitvoerder RACM/RAAP/Gemeente Leiden 

Uitvoeringsperiode 1999/2000 

Uitvoeringsmethode Inventariserend veldonderzoek middels weerstandmetingen,. 
proefsleuven en boringen 

Publicatie Polak, M., J. van Doesburg & P.A.M.M, van Kempen, 2005: Op 
zoek naar het castellum Matilo en het St. Margarethaklooster te 
Leiden-Roomburg: Het archeologisch onderzoek in 1999-2000, 
Amersfoort (RAM 109). 

4. Uitvoerder RACM (ROB) 

Uitvoeringsperiode 1995-1997 
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Uitvoeringsmethode Archeologische opgraving 

Publicatie Hazenberg, T., 2000: Leiden-Roomburg 1995-1997: Archeologisch 
onderzoek naar het Kanaal van Corbulo en de vicus van het 
castellum Matilo, Amersfoort (Rapportage Archeologische 
Monumentenzorg 77)  

Bewaarplaats van vondsten en documentatie 
De documentatie van het uitgevoerde onderzoek bevindt zich te RACM, Kerkstraat 1, 2811 CV 
Amersfoort en het Archeologisch Centrum van de gemeente Leiden, Langebrug 56, Leiden. 
De vondsten van het uitgevoerde onderzoek bevinden zich in het Archeologisch Centrum van de 
gemeente Leiden, Langebrug 56, Leiden en het Provinciaal Bodemdepot Zuid-Holland, 
Kalkovenweg 23, 2401 LJ Alphen a/d Rijn.  

Resultaten: landschappelijke en aardwetenschappelijke context 
Huidig grondgebruik; 
(sub) recente ingrepen en 
verstoringen 

In het huidige grondgebruik is Leiden Roomburg een wettelijk 
beschermd rijksmonument. Verstoringen in het grondgebruik 
hebben alleen plaatsgevonden door het uitvoeren van 
archeologisch onderzoek (zie bijlage 1).  

NAP-hoogte maaiveld Ca. 0.00 m +NAP Grondwatertrap II (continu 
op 60 cm 
-NAP) 

Fysiek-landschappelijke, 
geologische, 
geomorfologische en 
bodemkundige 
kenmerken 

Het onderzoeksgebied ligt net buiten de stroomgordel van de Rijn. 
Ter hoogte van het onderzoeksgebied lag in het verleden een zijtak 
van de Rijn. De stroomgordel van deze zijtak ligt nu, door het 
inklinken van de omgeving, hoger en wordt ook wel een 
rivierinversierug genoemd. Tot ver in de Nieuwe tijd is het 
hoogteverschil tussen de rivierinversierug en het omliggende 
gebied voelbaar geweest. Het hoger gelegen gebied is gedurende 
de afgelopen eeuwen voortdurend in gebruik geweest. Dit deel kon 
m.b.v. greppels ontwaterd worden en staat op oude kaarten 
aangeduid als boezemgebied van de Rijn. Pas in de loop van de 
17e eeuw werd het omliggende land ingepolderd en ontgonnen. 
In geologisch opzicht wordt het gebied gekenmerkt door de 
aanwezigheid van mariene en fluviatiele afzettingen in de diepere 
ondergrond. Deze sedimenten zijn afgezet o.i.v. de toegenomen 
activiteiten van de zee. 

Cultuurlandschappelijke 
en historisch-
geografische kenmerken 

Het plangebied bevindt zich ver buiten de grenzen van de 
17eeeuwse vestingstad Leiden. Oorspronkelijk behoorde dit gebied 
tot Zoeterwoude, pas in 1966 werd het bij de gemeente Leiden 
gevoegd. Wanneer het gebied in gebruik is genomen is niet 
bekend. Vanaf de 17e eeuw staat het op kaarten aangeduid als 
warmoes- en grasland. Voor die tijd zal het gezien de 
geomorfologische kenmerken ook tot het drogere gebied behoord 
hebben en dus geschikt zijn geweest voor het grazen van vee. 
Kaarten uit de late middeleeuwen zijn voor dit gebied echter niet 
voorhanden. De bebouwing die in de afgelopen eeuwen her en der 
verrees was kleinschalig en had een agrarisch karakter. 
De huidige verkavelingsstructuur vormt een van de tastbare 
overblijfselen van de 17eeeuwse inrichting.  

Resultaten: perioden en sites 
Regionale 
archeologische context 

De oudste archeologische resten in de directe omgeving dateren 
uit de Romeinse tijd. Oudere bewoningssporen zijn wel 
aangetroffen in andere delen van Leiden (Oostvlietpolder, 
Stevenshof) maar tot heden is hiervan in Roomburg geen spoor 
gevonden. Na de Romeinse tijd lijkt het gebied nog steeds (in 
weliswaar minder mate) in gebruik te zijn gebleven. Aannemelijk is 
dat de vroeg-middeleeuwse bewoners zich op het voormalige 
castellumterrein vestigden. Het noordelijk deel van Roomburg is 
vervolgens in de 11e tot 14e eeuw in eigendom geweest van de 
kasteelheren van Rodenburg, een kasteel direct buiten de 
Roomburgerpolder.  
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Aard en ouderdom van 
de vindplaats 

Het archeologisch monument Roomburg bevat de overblijfselen 
van het Romeinse castellum Matilo, een (groot) deel van de 
bijbehorende burgerlijke nederzetting en een deel van het 
Corbulokanaal. De staat waarin de archeologische resten verkeren 
is op sommige plaatsen goed vastgesteld. Opgravingen in het 
westelijk deel van de vicus (1995-1997 en 2003) hebben 
aangetoond dat de top van het Romeinse niveau in dit deel van de 
vicus verdwenen is. Alleen de diepere sporen zijn bewaard 
gebleven. Over de conserveringscondities van de archeologische 
resten op het monument is weinig bekend. 
Na de Romeinse tijd lijkt het gebied nog steeds (in weliswaar 
minder mate) in gebruik te zijn gebleven. Vondsten uit de 5e t/m 9e 

eeuw en nieuwe beschoeiingen in het voormalige Corbulokanaal 
bevestigen de aanwezigheid van mensen in het gebied. 
Aannemelijk is dat de vroeg-middeleeuwse bewoners zich op het 
voormalige castellumterrein vestigden. Het noordelijk deel van 
Roomburg is vervolgens in de 11e tot 14e eeuw in eigendom 
geweest van de kasteelheren van Rodenburg. Resten van een 
boerenerf uit de 14e eeuw zijn tijdens onderzoek in 2003 
aangetroffen. Vanaf 1464 tot 1572 was het St. Margarethaconvent 
in Roomburg gevestigd. De hoofdgebouwen van dit convent liggen 
op de plaats van het archeologisch monument. De bijgebouwen 
zijn in 2003 opgegraven en lagen ten westen hiervan. 

Gaafheid en conservering 
(structuren, sporen, 
vondsten, paleo-
ecologische resten) 

De gaafheid en conservering is mede gezien de grootte van het 
monumentterrein wisselend. Inventariserend onderzoek op het 
monument heeft aangetoond dat de bouwvoor sterk in dikte 
verschilt en dat plaatselijk verschillen aanwezig kunnen zijn in de 
gaafheid van de sporen en vondsten (Polak e.a. 2005) 

Begrenzing en 
oppervlakte van de totale 
vindplaats (dus ook 
buiten het plangebied -

De Romeinse vindplaats had een omvang van 400 x 400 m. Het 
grootste deel hiervan valt binnen de grenzen van het archeologisch 
monument. In de afgelopen jaren zijn de westelijke delen van de 
vindplaats die buiten het monument vallen al opgegraven. 

Begrenzing en 
oppervlakte van (het deel 
van) de vindplaats binnen 
het plangebied 

n.v.t. het plangebied valt volledig binnen de vindplaats. 

Archeologische 
stratigrafie en diepte van 
vondstlagen 

Binnen het plangebied heeft de bouwvoor een dikte van 30 - 50 
cm. Gezien de beperkte mate van verstoring (ca. 10 cm vanaf 
maaiveld) wordt het onderliggende niveau van vondstlaag, sporen 
en structuren niet aangetast. 

Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek 
Structuren en sporen Zie Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

Artefacten: anorganisch Zie Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen. 
In de bouwvoor kan zich vondstmateriaal bevinden met een 
ouderdom vanaf de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe Tijd. 
Verwacht worden: aardewerk, bouwmateriaal, metaalvondsten, 
natuursteen, kleipijp. 

Artefacten: organisch Zie Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen. 
In de bouwvoor kan zich vondstmateriaal bevinden met een 
ouderdom vanaf de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe Tijd. 
Verwacht worden: houtskool, verbrand organisch materiaal, 
botmateriaal. 

Paleo-ecologische resten Zie Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen. 
In de bouwvoor kunnen zich verbrande paleo-ecologische resten 
bevinden. 

Zie Hazenberg 2000. 
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4. Veldwerk 
Strategie Het veldwerk van de archeologische begeleiding vindt plaats 

conform de protocollen Opgraven en Archeologische begeleiding 
met een beperkte verstoring (AB-bv), KNA versie 3.1. 

Fysisch-geografisch 
onderzoek 

Geen. 

Methoden en technieken Het onderzoeksgebied betreft dat deel van het plangebied waar 
een voetbalveld zal worden aangelegd en meet ca. 20 x 30 meter. 
Ten behoeve van de aanleg van het veld worden eventuele aan 
het oppervlak liggende brokstukken van fundamenten van de 
voormalige kasbouw ter plaatse verwijderd. Hierbij is een 
veldteam, waaronder een KNA-archeoloog, aanwezig dat de 
geroerde grond systematisch en vlakdekkend zal aflopen waarbij 
vondstmateriaal wordt verzameld in vakken van 5 x 5 meter. De 
geroerde grond wordt eveneens systematisch en vlakdekkend 
afgezocht met een metaaldetector, metaalvondsten worden 
eveneens verzameld in de 5 x 5 meter-vakken. In alle gevallen 
geldt dat er niet wordt gegraven om vondsten te verzamelen, 
aileen vlakvondsten worden verzameld. 
Ingeval bij het verwijderen van de funderingsresten ongestoorde 
profielen of vlakken worden waargenomen, dan worden deze 
schoongemaakt, ingekrast en gedocumenteerd conform 
opgravingspecificaties OS03 t/m OS06 en OS08. 

Vervolgens wordt het onderzoeksgebied gefreesd waarbij ca. 10 
cm van de bovengrond wordt verwijderd/geroerd. Hierbij is een 
veldteam, waaronder een KNA-archeoloog, aanwezig dat de 
geroerde grond systematisch en vlakdekkend zal aflopen waarbij 
vondstmateriaal wordt verzameld in vakken van 5 x 5 meter. De 
geroerde grond wordt eveneens systematisch en vlakdekkend 
afgezocht met een metaaldetector, metaalvondsten worden 
eveneens verzameld in de 5 x 5 meter-vakken. In alle gevallen 
geldt dat er niet wordt gegraven om vondsten te verzamelen, 
alleen vlakvondsten worden verzameld. 

Tijdens de begeleiding worden foto's gemaakt van de algemene 
situatie, de ontgravingswerkzaamheden, de geroerde grond ter 
plaatse van de verwijderde fundamenten en van het gefreesde 
vlak. Fragiele en/of belangwekkende vondsten dienen op de plaats 
van aantreffen gefotografeerd te worden. 

Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden zal bovendien toezicht 
worden gehouden op een juiste uitvoering van civiele 
werkzaamheden conform de vergunningvoorwaarden. Daardoor 
wordt mogelijke schade door een onjuiste uitvoering van de 
werkzaamheden voorkomen. 

Documentatie wordt al dan niet in het veld ingevoerd in de 
database Veidlink. Deze module voldoet aan de bouwstenen-
systematiek van KNA 3.1.  

Structuren en 
grondsporen 

Gezien de beperkte verstoring en de dikte van de bouwvoor ter 
plaatse worden geen structuren en grondsporen verwacht. 
Ingeval bij het verwijderen van de funderingsresten ongestoorde 
profielen of vlakken worden waargenomen, dan worden deze 
schoongemaakt, ingekrast en gedocumenteerd conform 
opgravingspecificaties OS03 t/m OS06 en OS08.  

Artefacten: anorganisch Artefacten worden handmatig verzameld. Er worden geen 
monsters gezeefd t.b.v. het verzamelen van vondsten. 
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Alle mobilia worden verzameld en geborgen, geregistreerd en 
verpakt conform de Archeologie Leidraad 1. 
Na aanleg van het vlak worden de vondsten in vakken van 5 x 5 
meter verzameld. Een metaaldetector wordt gebruikt bij en na de 
aanleg van het vlak. Het gebruik van de metaaldetector is bedoeld 
voor het verzamelen van metaalvondsten maar ook gericht op het 
voorkomen van vandalisme door schatgravers. 

Artefacten: organisch Zie Artefacten anorganisch 

Paleo-ecologische resten Er worden geen monsters ten behoeve van paleo-ecologisch 
onderzoek genomen. 

5. Uitwerking en conservering 
Analyse fysische-
geografie 

Er vindt geen fysisch-geografisch onderzoek plaats. 

Structuren en 
grondsporen 

Gezien de beperkte verstoring en de dikte van de bouwvoor ter 
plaatse worden er geen structuren en grondsporen verwacht. 

Artefacten: anorganisch Aangetroffen anorganische vondsten worden geteld, gewogen en 
geregistreerd conform de KNA-specificaties OS10 en OS11. 
Aardewerk wordt gedetermineerd t.b.v. het dateren van het 
materiaal in de bouwvoor. 

Artefacten: organisch Aangetroffen organische vondsten worden geteld, gewogen en 
geregistreerd conform de KNA-specificaties OS10 en OS11. 

Paleo-ecologische resten n.v.t. 

Beeldrapportage 
(objecttekeningen, foto's, 
kaarten, e.d.) 

Tijdens de begeleiding worden foto's gemaakt van de algemene 
situatie, de ontgravingswerkzaamheden, de geroerde grond ter 
plaatse van de verwijderde fundamenten en van het gefreesde 
vlak. Fragiele en/of belangwekkende vondsten dienen op de plaats 
van aantreffen gefotografeerd te worden. 
Representatieve foto's zullen worden opgenomen in het 
briefrapport. 

Conservering 
geselecteerd materiaal 
(zie CvAK-leidraad nr. 1) 

Vondsten worden geconserveerd volgens de daarvoor geldende 
richtlijnen. Te conserveren vondsten zijn: metalen, leren en houten 
gebruiksvoorwerpen, munten en resten van schoeisel/kleding-
resten. Keuze voor te conserveren vondsten wordt verantwoord in 
een beknopt evaluatierapport. 

Beperkingen N.v.t. 

6. Eindproduct: rapportage en deponering 
Te leveren product Het eindproduct is een briefrapport (KNA protocol Archeologische 

Begeleiding met beperkte verstoring). 

Inhoud eindrapport Het briefrapport bevat in aanvulling op de KNA-specificaties 
tenminste een beschrijving en datering van het aangetroffen 
archeologische vondstmateriaal in tekst en tabel. 

Verschijning en oplaag 
eindrapport 

Het rapport wordt uitgegeven door de gemeente Leiden in de eigen 
huisstijl. Het concept wordt ter goedkeuring aangeboden aan de 
opdrachtgever en aan het bevoegd gezag (RACM). Na 
goedkeuring wordt het rapport definitief. Een exemplaar van het 
definitieve rapport wordt ter beschikking gesteld van de 
opdrachtgever, de gemeente, de provincie. De Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) ontvangt 
twee exemplaren. De KB ontvangt een exemplaar. 

Deponering Vondsten en documentatie worden gedeponeerd in het 
archeologisch depot van de gemeente Leiden. Voor deponering 
van vondsten gelden de in de KNA 3.1 gestelde richtlijnen en in 
aanvulling hierop de Eisen aan levering van het depot van de 
gemeente Leiden. De digitale documentatie wordt conform KNA-
specificatie DS05 overgedragen aan het e-Depot. 
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Beperkingen N.v.t 

7. Randvoorwaarden 
Personele 
randvoorwaarden 

Het onderzoek moet verricht worden door een archeologische 
instelling met een opgravingsbevoegdheid. Zowel voor veldwerk 
als voor uitwerking, conservering en rapportage is de 
aanwezigheid van een projectleider en specialisten met periode- / 
materiaal- / gebiedspecifieke kennis en/of ervaring vereist. 

Uitvoeringsperiode en 
opleveringstermijn 
veldwerk 

8 t/m 10 juli 2008. 

Uitvoeringscondities 
veldwerk 

De uitvoeringscondities zoals plaatsing van keten, 
betredingstoestemming en oplevering van het terrein dienen te 
worden afgestemd met de opdrachtgever. 
Ter voorkoming van schatgraverij in de avonduren moeten rondom 
het terrein hekken worden geplaatst. 
Communicatie en persvoorlichting geschieden altijd direct via de 
communicatiemedewerker van de gemeente Leiden en niet via de 
medewerkers in het veld. 

Kwaliteitsbewaking, 
toezicht, overleg en 
evaluatie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van de RACM. 
Wijziging in onderzoeksstrategie vindt alleen plaats na 
toestemming van de RACM. 

Selectieprocedure tijdens 
het veldwerk (i.h.b. bij 
archeologische 
begeleiding) 

N.v.t. 

Uitvoeringsperiode 
uitwerking; 
opleveringstermijn 
(concept)eindrapport 

De conceptrapportage wordt opgeleverd binnen 2 maanden na 
afronden van het veldwerk. Dit conceptrapport wordt getoetst door 
de RACM. 

Termijn overdracht van 
vondsten, monsters en 
documentatie 

Vondsten en (analoge en digitale) documentatie worden uiterlijk 2 
maanden na afronding van het eindrapport opgeleverd. 

Procedure toetsing 
eindproduct door 
bevoegd gezag 

De RACM geeft goedkeuring aan het plan van aanpak en de 
conceptrapportage. 

8. Wijzigingen na evaluatie 
Wijzigingen tijdens het 
veldwerk 

Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het 
PvE zijn voorzien, vindt overleg plaats met de bevoegde overheid en 
de opdrachtgever. Indien substantieel van het PvE afgeweken moet 
worden, wordt hiervoor overleg gevoerd met de bevoegde overheid. 
Wijzigingen van het PvE worden op schrift vastgelegd en 
toegevoegd aan de projectdocumentatie. 

Procedure van wijziging 
na de evaluatiefase van 
het veldwerk 

Na afloop van het veldwerk wordt een evaluatie van de resultaten 
uitgevoerd. De uitvoerder stelt een selectierapport op voor de 
uitwerking van het vondstmateriaal dat ter goedkeuring wordt 
aangeboden aan het bevoegd gezag. 

Procedure van wijziging 
tijdens uitwerking en 
conservering 

Kwetsbaar vondstmateriaal dient zodanig te worden geconserveerd 
dat de toestand stabiel blijft. De uitvoerder stelt voor de conservering 
van belangrijk geachte vondsten een selectierapport op, inclusief 
begroting, dat ter goedkeuring wordt aangeboden aan het bevoegd 
gezag. 
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9. Literatuur en bijlagen 
Literatuur Brandenburgh, CR. & K.M. van Domburg, 2006: Roomburg2003, 

Leiden (Bodemonderzoek in Leiden 17). 

Domburg, K.M., van & CR. Brandenburgh, 2007: Archeologisch 
onderzoek op het Hettingaterrein in Roomburg 2004 fase 1, Leiden 
(Bodemonderzoek in Leiden 19). 

Hazenberg, T., 2000: Leiden-Roomburg 1995-1997, archeologisch 
onderzoek naar het kanaal van Corbulo en de vicus van het 
castellum Matilo, Amersfoort (Rapportages Archeologische 
Monumentenzorg 77). 

Hessing, W.A.M., C. Sueur, 2004: Archeologische waarden en 
verwachtingen op het grondgebied van Leiden, inventarisatie, 
kaarten en vertaling naar het ruimtelijk beleid, Amersfoort 
(Vestigia-rapport V120). 

Polak, M., J. van Doesburg en P.A.M.M. van Kempen, 2004: Op 
zoek naar het castellum Matilo en het St. Margarethaconvent te 
Leiden-Roomburg: Het archeologisch onderzoek in 1999-2000, , 
Amersfoort (Rapportages Archeologische Monumentenzorg 109). 

Lijst van bijlagen 1. Topografische kaartuitsnede met locatie van Leiden Roomburg 
met daarbinnen het plangebied. 
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Bijlage II Veldlijst en vondstenlijst 

Vondstnummer Vak Verzamelwijze Opmerking 

08RMBV0001 6 vlakvondst 

08RMBV0002 8 vlakvondst 

08RMBV0003 9 vlakvondst 

08RMBV0004 10 vlakvondst 

08RMBV0005 11 vlakvondst 

08RMBV0006 12 vlakvondst 

08RMBV0007 13 vlakvondst 

08RMBV0008 15 vlakvondst 

08RMBV0009 16 vlakvondst 
oorspr. zelfde vondstnr als 
vondsten uit vak 17 

08RMBV0019 17 vlakvondst 
oorspr. zelfde vondstnr als 
vondsten u i t vak 16 

08RMBV0010 18 vlakvondst 

08RMBV0011 19 vlakvondst 

08RMBV0012 21 vlakvondst 

08RMBV0013 22 vlakvondst 

08RMBV0014 23 vlakvondst 

08RMBV0015 17 vlakvondst locatie gerooid boompje 

08RMBV0016 1 t m 6 vlakvondst 

08RMBV0017 7 vlakvondst 

08RMBV0018 20 vlakvondst 
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V o n d s t n u m m e r Categor ie A a n t G e w i c h t O p m e r k i n g 

0 8 R M B V 0 0 0 1 KER 2 56 

0 8 R M B V 0 0 0 2 AWG 3 3 roodbakkend geglazuurd 

0 8 R M B V 0 0 0 2 KER 9 64 

0 8 R M B V 0 0 0 3 KER 20 106 

0 8 R M B V 0 0 0 3 AWG 1 1 roodbakkend geglazuurd 

0 8 R M B V 0 0 0 3 SXX 1 8 

0 8 R M B V 0 0 0 4 G LS 2 14 recent vensterglas 

0 8 R M B V 0 0 0 4 AWG 1 1 

0 8 R M B V 0 0 0 4 KER 5 37 

0 8 R M B V 0 0 0 4 SXX 2 22 kiezels 

0 8 R M B V 0 0 0 5 KER 4 40 
waaronderl fragment goudse 

PÜP 

0 8 R M B V 0 0 0 5 AWG 2 7 
romeins: 1 fragment ruwwandig, 
1 fragment gladwandig 

0 8 R M B V 0 0 0 5 G LS 1 7 recent vensterglas 

0 8 R M B V 0 0 0 6 KER 1 35 

0 8 R M B V 0 0 0 6 AWG 2 32 
1 fr gladwandig, 1 fr. Romeins of 
middeleeuws 

0 8 R M B V 0 0 0 7 KER 5 42 2 fragmenten recente tegel 

0 8 R M B V 0 0 0 7 SXX 1 11 leisteen 

0 8 R M B V 0 0 0 7 AWG 1 28 
romeins aardewerk: fragment 
wrijfschaal 

0 8 R M B V 0 0 0 8 KER 8 71 
waaronder 1 recent fragment: 
beton 

0 8 R M B V 0 0 0 8 M X X 3 34 recent 

0 8 R M B V 0 0 0 8 SXX 1 1 
kiezel met aangehecht beton: 
recent 

0 8 R M B V 0 0 0 8 AWG 6 31 
2 fr. roodbakkend geglazuurd, 2 
fr. romeins: geverfde waar, ts 

0 8 R M B V 0 0 0 8 G LS 3 14 recent vensterglas 

0 8 R M B V 0 0 0 9 SXX 1 9 

0 8 R M B V 0 0 0 9 AWG 3 47 
roodbakkend geglazuurd, 1 fr. 
Romeins: geverfde waar 

0 8 R M B V 0 0 0 9 KER 4 65 2 fr. goudse pijp 

0 8 R M B V 0 0 1 9 M X X 20 222 
genummerd als 08RMBV0009, zie 
vel dl ijst 
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V o n d s t n u m m e r Ca tegor ie Aant Gewicht Opmerking 

0 8 R M B V 0 0 1 9 KER 4 44 
1 fr. Goudse pijp, genummerd als 
08RMBV0009, zie veldlijst 

0 8 R M B V 0 0 1 9 G LS 4 46 
genummerd als 08RMBV0009, zie 
veldlijst 

0 8 R M B V 0 0 1 9 AWG 3 4 
roodbakkend geglazuurd, ts, 
genummerd als 08RMBV0009, zie 
veldlijst 

0 8 R M B V 0 0 1 9 SLK 4 185 
genummerd als 08RMBV0009, zie 
veldlijst 

0 8 R M B V 0 0 1 9 sxx 1 1 
genummerd als 08RMBV0009, zie 
veldlijst 

0 8 R M B V 0 0 1 0 sxx 1 3 

0 8 R M B V 0 0 1 0 XXX 1 7 

0 8 R M B V 0 0 1 1 AWG 2 79 
roodbakkend geglazuurd en 1 fr 
mogelijk romeins 

0 8 R M B V 0 0 1 1 KER 22 219 1 fr. Goudse pijp 

0 8 R M B V 0 0 1 1 SXX 2 7 kiezels 

0 8 R M B V 0 0 1 2 M X X 1 8 

0 8 R M B V 0 0 1 3 G LS 3 8 recent vensterglas 

0 8 R M B V 0 0 1 3 KER 8 11 2 fragmenten romeins aardewerk 

0 8 R M B V 0 0 1 3 AWG 2 5 
1 fragment roodbakkend gegla
zuurd 

0 8 R M B V 0 0 1 4 XXX 3 8 plastic 

0 8 R M B V 0 0 1 4 AWG 4 3 
3 fr. Roodbakkkend geglazuurd, 
1 fr. Romeins: geverfde waar 

0 8 R M B V 0 0 1 4 SLK 1 1 

0 8 R M B V 0 0 1 4 SXX 3 17 

0 8 R M B V 0 0 1 4 KER 12 161 

0 8 R M B V 0 0 1 5 KER 3 72 1 fr. Goudse pijjp 

0 8 R M B V 0 0 1 6 KER 20 132 1 stuk asbest, 2 fr beton 

0 8 R M B V 0 0 1 6 AWG 4 18 
2 fr. Romeins: geverfde waar, ts 1 
fr. Roodbakkend geglazuurd 

0 8 R M B V 0 0 1 6 SXX 6 14 1 fr. Leisteen, rest kiezels 

0 8 R M B V 0 0 1 6 G LS 5 15 
4 fr. Recent vensterglas, 
1 recente knikker 

0 8 R M B V 0 0 1 7 AWG 2 2 ts 

0 8 R M B V 0 0 1 8 SXX 1 79 
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