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Samenvatting

In de zomer van 2014 en in 2015 heeft er in het 
park van kasteel Duivenvoorde te Voorschoten 
een tuinarcheologisch onderzoek plaatsge
vonden. Aanleiding tot dit onderzoek was de 
voorgenomen herinrichting van het park, 
waarbij een deel van de bestaande paden werd 
vernieuwd en enkele nieuwe vijvers en sloten 
werden gegraven. De gemeente Voorschoten 
had in 2012 en 2013 op enkele plaatsen in het 
park verkennend booronderzoek laten 
uitvoeren. De uitkomsten hiervan waren dat de 
kans op archeologische resten uit de prehistorie 
klein werd geacht, maar er wel sprake was van 
‘historische verstoringen’ in de vorm van resten 
van de tuinaanleg uit de achttiende en negen
tiende eeuw. Op basis van deze bevindingen 
besloot de gemeente Voorschoten dat vervolg
onderzoek niet noodzakelijk was. Dit selectie
besluit was voor Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed aanleiding om op het terrein van dit 
rijksmonument een tuinarcheologisch 
onderzoek uit te voeren. De resten van de histo
rische tuinaanleg van Duivenvoorde zijn immers 
waardevol cultureel erfgoed. In overleg met de 
gemeente en de terreineigenaar heeft de 
Rijksdienst op verschillende locaties in het park 
een beperkte opgraving uitgevoerd. Doel van dit 
onderzoek was om de in het kader van de herin
richting van het park bedreigde ondergrondse 
resten van de tuinaanleg te documenteren en 
tevens om methoden en technieken bij tuinar
cheologisch onderzoek te ontwikkelen en toe te 
passen. Tevens bood het onderzoek binnen de 
Rijksdienst een uitgelezen kans voor een inter
disciplinair samenwerkingsproject voor de 
medewerkers van archeologie en groen erfgoed.
Het onderzoek bestond uit verschillende fasen. 
Eerst is een bureauonderzoek uitgevoerd, 
waarbij literatuur, historisch kaartmateriaal van 
tuin en parkaanleg, luchtfoto’s en AHN2
beelden van Duivenvoorde zijn verzameld en 
bestudeerd. Enkele van de historische kaarten 
zijn gegeorefereerd, op een moderne topografi
sche kaart geplot en gecombineerd met de 
foto’s en AHN2beelden. Tevens is gekeken naar 
de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de 
historische kaarten. Vervolgens vond gedurende 
de tweede fase een veldbezoek plaats, waarbij 
tijdens het bureauonderzoek geconstateerde 
potentieel interessante onderzoekslocaties 
werden bekeken. Op deze locaties zijn enkele 
verkennende boringen gezet om de bodemop
bouw vast te stellen. Op basis van de resultaten 

hiervan zijn verspreid over het park werkputten 
gegraven. De locatiekeuze van deze putten is 
bepaald door de voorgenomen bodemingrepen, 
gecombineerd met de resultaten van de kaart
analyse. Gedurende deze derde fase is verder 
een beperkt booronderzoek uitgevoerd en zijn 
met een prikstok delen van de in de werkputten 
aangetroffen met baksteen geplaveide paden in 
kaart gebracht. Verder zijn rond de werkputten 
oude bomen en boomstompen ingemeten. 
Tenslotte zijn in de laatste fase op een lokatie 
waar een nieuwe vijver werd gerealiseerd, 
enkele werkputten aangelegd in het zuidweste
lijke deel van het park. Bij het uitgraven van deze 
nieuwe vijver zijn resten gedocumenteerd. Over 
het algemeen geldt dat gedurende het gehele 
project op verschillende plaatsen in het park 
waarnemingen zijn gedaan, zowel bij werkzaam
heden in het kader van de herinrichting als op 
aanwijzing van de beheerder van het park die al 
eerder allerlei resten in het park had aange
troffen. Verder zijn de vondsten gedocumen
teerd die tevoorschijn kwamen bij verschillende 
graafwerkzaamheden door de aannemer.
Het tuinarcheologische onderzoek heeft meer 
duidelijkheid verschaft in de genese van het 
landschap en het park. Op het diepste niveau 
bevindt zich een deel van een natuurlijk duin
landschap met strandwallen en daartussen 
gelegen laagtes. Dit landschap is in de loop der 
tijd overdekt geraakt met een veenpakket 
waarvan de dikte varieert van enkele decimeters 
tot meer dan een meter. In dit veenopzand
landschap is in de dertiende eeuw het kasteel 
Duivenvoorde gebouwd, een bakstenen 
woontoren, die in de veertiende tot zestiende 
eeuw uitgroeide tot een kasteel met nutstuinen 
en landbouwgrond, om zich in de zeventiende 
eeuw te ontwikkelen tot buitenplaats met een 
omvangrijke tuin als onderdeel van een groter 
landgoed met boerderijen. 
Hoe deze tuin zich vanaf de achttiende eeuw 
heeft ontwikkeld van een formele tuin tot land
schapspark is grotendeels te volgen aan de hand 
van vogelvluchtkaarten en andere kaartmate
riaal van de tuin uit 1703, ca. 1709, 1717 en 1736 
en verschillende kadastrale kaarten uit de 
negentiende en twintigste eeuw. De opgra
vingen hebben aangetoond dat de meeste 
kaarten geen geïdealiseerde ontwerptekeningen 
zijn, maar de feitelijke situatie weerspiegelen. 
Verschillende elementen van de formele tuin zijn 
teruggevonden op de plekken waar ze volgens 
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de kaarten zouden moeten liggen en hadden 
tevens de daarop aangegeven vorm. Dit geldt 
onder andere voor de vijvers in het noordweste
lijke en zuidwestelijke deel van het park. Ook van 
de landschapstuin zijn verschillende onder
grondse resten gevonden, met name van de 
oude paden. Op verschillende plaatsen zijn delen 
van met rode en gele bakstenen geplaveide 
paden aangetroffen met opsluitranden van 
opstaande rode bakstenen. Er zijn nauwelijks 
sporen van plantvakken, plantgaten en 
boomvallen gevonden. Voor gegevens over de 
beplanting van het formele tuin zijn we voorna
melijk aangewezen op de archeobotantie. Het 
soortenspectrum vormt een waardevolle 
aanvulling op wat we vanuit de geschreven 
bronnen over de beplanting in het park weten. 
In het park zijn honderden scherven geborgen 

van eenvoudige bloempotten en enkele 
scherven van versierde ompotten van roodbak
kend aardewerk. In het zuidoostelijke deel van 
het park zijn gearticuleerde skeletdelen 
gevonden van twee paarden. Verder werden hier 
grote scherven geborgen van steengoed, rood
bakkend aardewerk, porselein en industrieel 
aardewerk, delen van leren schoenen, enkele 
complete glazen flessen en flesjes en een mine
raalwaterfles van steengoed. Het gaat om huis
houdelijk afval dat hier door de bewoners van de 
verschillende gebouwen in het park in de tweede 
helft van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw is gedeponeerd. In het park zijn 
verder verschillende plastic hagelpatronen 
gevonden, die erop wijzen dat er in het kasteel
park uitgebreid is gejaagd op klein wild.
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1 Van Gessel 2007. Zie ook Bierens de 
Haan 2010, 58, afb. 55. Zie Aschman 
(2015,85-87) voor een tuinhistorische 
analyse en beoordeling van het 
herstelplan van M. van Gessel.

2 Zie Bierens de Haan 2010, 59.
3 Leuvering & Nilesen 2014; Koekkelkoren 

& Moerman 2013.
4 Koekkelkoren & Moerman 2013, 10.
5 Zie Koopman 2013.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Aanleiding
Het huis Duivenvoorde, de bijbehorende tuin en 
22 andere onderdelen van de buitenplaats zijn 
sinds 1989 als rijksmonument beschermd 
(afb. 1.1). De huidige tuinaanleg van landgoed 
Duivenvoorde ondergaat een ingrijpende 
renovatie. Hiertoe is door landschapsarchitect 
Michael van Gessel in 2007 een ontwerp 
gemaakt.1 Dit ontwerp gaat op hoofdlijnen uit 
van de geschiedenis van het park en de 
aanwezige elementen dienen als uitgangspunt.2 
In de huidige situatie is de aanleg in landschaps
stijl dominant, maar elementen uit de oudere 
formele tuinaanleg zijn nog herkenbaar. De 
rechthoekige hoofdvorm van de formele aanleg 
wordt volgens het plan versterkt door 
voormalige watergangen opnieuw uit te graven 
en verdwenen lanen te reconstrueren. De land
schappelijke aanleg stijl wordt ruimtelijk meer 
open gemaakt door beplanting te verwijderen. 
Op de plaats van de voormalige formele kom 
aan de zuidwestzijde wordt een nieuwe vijver 
gegraven. Alle paden worden opnieuw onder 
profiel gebracht en van halfverharding (stevige 
goed beloopbare toplaag) voorzien.

In 20122013 heeft adviesbureau IDDS uit 
Noordwijk in het kader van de voorgenomen 
veranderingen in de tuin twee archeologisch 
bureauonderzoeken en inventariserend veldon
derzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd op 
delen van het kasteelterrein.3 Op basis van deze 
bureauonderzoeken is een archeologische 
verwachting voor het park opgesteld. Deze gaat 
uit van een lage trefkans voor resten vanaf het 
neolithicum op de hogere zandkoppen. Op grond 
van de resultaten van het bureauonderzoek 
kwam IDDS in 2013 tot de volgende conclusie: 
‘Op basis van historische kaarten is een overzicht 
gemaakt van oude elementen die de ondergrond 
hebben verstoord, zoals oude vijvers (bijlage 3). 
In het begin van de negentiende eeuw lag in het 
westelijk deelgebied een vijver, waardoor de 
ondergrond hier verstoord zal zijn. De versto
ringen in het plangebied zullen met name gerela
teerd zijn aan het gebruik als kasteeltuin. Er zijn 
geen aanwijzingen dat er historische bebouwing 
in het plangebied aanwezig was, zoals bijge
bouwen van het kasteelterrein. Deze versto

ringen kunnen worden beschouwd als historische 
verstoringen’.4 De historische tuinaanleg met 
vijvers wordt door deze onderzoekers gezien als 
een verstoring van de archeologie, terwijl resten 
van bijgebouwen als archeologie worden 
beschouwd. 
De resten van de tuinaanleg, in het rapport als 
‘historische verstoringen’ betiteld, zijn door de 
schrijvers van het selectieadvies niet de moeite 
waard bevonden om verder te worden 
onderzocht. Het terrein is vervolgens vrij gegeven.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 
aangegeven de resten van de tuinaanleg van 
Duivenvoorde wel van voldoende cultuurhisto
risch belang te vinden om hiernaar onderzoek te 
doen. In overleg met de gemeente en de 
eigenaar van het terrein is afgesproken dat de 
RCE op het terrein een beperkt archeologisch 
onderzoek zou uitvoeren, waarbij het nieuwe 
parkontwerp leidend was. Dit onderzoek is in de 
zomer van 2014 en in 2015 uitgevoerd.

1.2 Doelstelling 

Het primaire doel van het onderzoek is om de 
resten die bij graafwerkzaamheden voor de 
nieuwe tuinaanleg worden bedreigd te docu
menteren en veilig te stellen. Daarnaast heeft 
het onderzoek tot doel methoden en technieken 
te ontwikkelen voor tuinarcheologisch 
onderzoek. Verder kan het onderzoek een 
bijdrage leveren aan de problematiek rond de 
omgang met ondergrondse resten bij wettelijke 
beschermd bovengronds erfgoed. Deze casus 
kan mogelijk input geven voor te maken beleid 
ten gehoeve van een gecombineerde bescher
ming van archeologisch, gebouwd en groen 
erfgoed.
Een afgeleid doel is het onderwerp van tuin
archeologie in Nederland breder onder de 
aandacht te brengen. Tot op heden is aan de 
meer recente archeologie en tuinarcheologie in 
ons land, in tegenstelling tot de ons omringende 
landen, nog maar betrekkelijk weinig aandacht 
besteed.5 Onze kennis van onderzoeksmethoden 
voor deze complexen kent nog grote lacunes.
Het onderzoek wil een aanzet geven tot een 
discussie over de rol en waarde van tuinarcheo
logie in Nederland en een bijdrage leveren aan 
het plaatsen van dit onderwerp op de weten
schappelijke onderzoeksagenda. Dit gebeurt 
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6 Bijvoorbeeld Platform Groen erfgoed op 
2-10-2013, zie verslag: http://
cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/
downloads/dossiers/verslag_platform_
groen_erfgoed_tuinarcheologie.pdf.

7 Naast onderhavige rapportage is er 
eerder al een artikel over het onderzoek 
in Duivenvoorde verschenen; zie Van 
Doesburg, Lensvelt & Van der Heiden 
2015.

verder door het organiseren van sessies voor de 
verschillende platforms die bij de RCE worden 
gehouden6 en het maken van publicaties over 
tuinarcheologie.7 In de toekomst zou daar 
mogelijk ook een handreiking bij kunnen komen 
voor het doen van tuinarcheologisch onderzoek, 
maar dit is afhankelijk van de wensen van de 
verschillende partijen die met tuinarcheologie 
hebben te maken, zoals gemeenten, tuin
architecten, erfgoedhoveniers, de uitvoerende 
archeologen, en terreineigenaren.

Hoewel veel historische landgoederen als rijks
monument zijn aangemerkt, gaat de aandacht 
bij inrichtingsplannen vooral uit naar hetgeen 
zich bovengronds bevindt. Dit komt voort uit het 
feit dat deze landgoederen de status hebben van 
wettelijk beschermd gebouwd erfgoed. Zo ook 
in het geval van Duivenvoorde. Het kasteel en 
park zijn gebouwde monumenten. De 
ondergrond van het park is niet wettelijk 
beschermd, maar heeft op de AMK een status 
van hoge archeologische waarde. Alle bode
mingrepen zijn hierdoor vergunningsplichtig. 

De doelstelling van het onderzoek van 
Duivenvoorde is tweeledig:
• In de eerste plaats dient het onderzoek inzicht 

te geven in de geschiedenis van de tuin. De 
aandacht gaat hierbij uit naar de historische 
gelaagdheid van de tuin: de achttiende
eeuwse formele tuinaanleg en de landschap
pelijke tuin uit de negentiende eeuw. 
Aandachtspunt hierbij is de relatie tussen de 
historische gegevens (geschreven bronnen, 
historisch kaartmateriaal, oude foto’s), de 
historische aanleg (zoals paden, waterpartijen, 
beplanting) en de archeologische resten van 
de tuin (lagen, sporen, structuren, mobilia);

• Ten tweede heeft het onderzoek tot doel 
methoden en technieken te ontwikkelen, 
maar vooral te testen voor het doen van 
archeologisch onderzoek in historische tuinen. 
Centraal daarbij staat de vraag: hoe kan een 
dergelijk object het best worden onderzocht? 

1.3 Opbouw van de rapportage

Deze rapportage bestaat uit in totaal negen 
hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden 
de aanleiding tot (paragraaf 1.1) en de doelstel
ling (paragraaf 1.2) van het onderzoek uiteen 
gezet. Tevens staan in dit hoofdstuk de adminis
tratieve gegevens (paragraaf 1.3) en worden in 
het dankwoord (paragraaf 1.4) de personen en 
instanties genoemd die hebben bijgedragen aan 
het onderzoek. Het tweede hoofdstuk gaat over 
de tuin als onderzoeksobject. In de eerste 
paragraaf (paragraaf 2.1) wordt een kort 
overzicht gegeven van tuinen en tuinstijlen.  
De paragrafen 2.2 en 2.3 staan in het teken van 
achtereenvolgens tuinhistorisch en tuinarcheo
logisch onderzoek. In beide paragrafen wordt 
aandacht besteed aan de stand van kennis, 
methoden/technieken en bronnen. In paragraaf 
2.4 wordt ingegaan op de relatie tussen tuinar
cheologisch onderzoek en de Nationale 
Onderzoeksagenda Archeologie en andere 
onderzoekskaders. In hoofdstuk 3 worden de 
resultaten van het bureauonderzoek gepresen
teerd: de landschappelijke en archeologische 
context van Duivenvoorde (paragraaf 3.1), de 
geschiedenis van het landgoed (paragraaf 3.2) en 
de vondsten en het archeologische onderzoek 
(paragraaf 3.3.). Aan het slot van dit hoofdstuk 
worden de gespecificeerde archeologische 
verwachting (paragraaf 3.4) en de vraagstelling 
en onderzoekvragen (paragraaf 3.5) gegeven. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de gehanteerde 
methoden en technieken van de verschillende 
fasen van het onderzoek (kaartanalyse, opgra
vingen, boringen, sonderen en losse waarne
mingen). De resultaten van deze fasen worden in 
de daaropvolgende twee hoofdstukken gepre
senteerd. In Hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de 
verticale stratigrafie en de sporen en structuren. 
Hoofdstuk 6 presenteert de vondsten per 
vondstcategorie. In hoofdstuk 7 worden alle 
resultaten samengebracht en besproken als 
geïntegreerd geheel. De conclusies (beantwoor
ding van de onderzoekvragen) staan in 
hoofdstuk 8 en de aanbevelingen in het afslui
tende hoofdstuk (hoofdstuk 9).
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1.4 Administratieve gegevens

Provincie ZuidHolland

Gemeente Voorschoten

Plaats Voorschoten

Toponiem Duivenvoorde

Kaartblad 30G

Coördinaten 88576 / 458364

Objectnaam VODU13

CMA/AMK status Terrein van hoge 
archeologische waarde

rijksmonumentnummer tuin: 46978 
(rijksbeschermde 
parkaanleg)

complexnummer: 46974

ARCHIS monumentnummer 4060 (= kasteel)

ARCHIS 
waarnemingsnummer

24105 (= kasteel)

ARCHIS onderzoeksmelding 61641

Complextype(n) tuin

Periode nieuwe tijd

Cultuur n.v.t.

Huidig grondgebruik tuin

Eigenaar Stichting Duivenvoorde

Grondgebruiker Stichting Duivenvoorde

Beheerder Stichting duivenvoorde

Opdrachtgever Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed

Bevoegd gezag Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed

Opdrachtnemer Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed

Projectleider J. van Doesburg

Aanvang onderzoek mei 2014

Einde onderzoek oktober 2014

Auteurs J. van Doesburg, N. Lensvelt, 
M. van der Heiden, 
W. Derickx, O. Brinkkemper, 
J. van Dam en F. Laarman 

Autorisatie M. Lascaris

De documentatie en de vondsten zijn tijdelijk 
opgeslagen bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed in Amersfoort en zullen na de afronding 
van de rapportage worden overgedragen aan 
het Provinciaal archeologisch depot Zuid
Holland. De boorbeschrijvingen en meetgege
vens zijn te vinden in DANS EASY.

1.5 Woord van dank

Het veldwerk en de uitwerking van de gegevens 
heeft plaatsgevonden in samenwerking met 
verschillende partijen. We willen hier in de eerste 
plaats de eigenaar van Duivenvoorde, de 
Stichting Duivenvoorde, bedanken, en met 
name conservator/directeur Annette de Vries, 
parkbeheerder Dick de Vlieger en Carla Scheffer 
van de werkorganisatie Duivenvoorde 
(gemeenten Wassenaar/Voorschoten). In de 
tweede plaats zijn we veel dank verschuldigd 
aan de uitvoerders van de inrichtingswerkzaam
heden, de firma’s SmitsRinsma en Van der Tol 
voor hun bereidwillige samenwerking en het 
tonen van vondsten en archeologische resten 
die ze bij hun werkzaamheden in het park tegen
kwamen. 
Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
is het veldwerk uitgevoerd door Menno van der 
Heiden en JanWillem de Kort (beide veldar
cheoloog), bijgestaan door Wim Jong en Willem 
Derickx (beide geodeet), Natascha Lensvelt 
(onderzoeker groen erfgoed) en Jan van 
Doesburg (senior onderzoeker archeologie 
middeleeuwen en Nieuwe tijd). Het veldwerk 
stond onder leiding van Menno van der Heiden. 
De algemene projectleiding lag bij Jan van 
Doesburg.
Het historisch onderzoek in deze rapportage is 
verzorgd door Menno van der Heiden, Natascha 
Lensvelt en Jan van Doesburg. Het georefereren 
van de historische kaarten van het park en de 
vergelijking hiervan is uitgevoerd en beschreven 
door Willem Derickx. Menno van der Heiden 
verzorgde de beschrijving van de verticale strati
grafie, sporen en structuren. Jan van Dam en  
Jan van Doesburg namen de determinatie en 
beschrijving van het anorganische vondstmate
riaal voor hun rekening. De laatste verzorgde 
tevens de determinatie en beschrijving van de 
objecten van leer. Otto Brinkkemper (RCE) 
voerde het botanisch onderzoek (hout, pollen en 
botanische macroresten) uit en Frits Laarman 
(RCE) dat aan het dierlijke botmateriaal. Beide 
leverden aan het rapport een schriftelijke 
bijdrage. De laatste twee hoofdstukken zijn het 
gemeenschappelijke werk van alle auteurs.
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Afb. 1.1 De ligging van het onderzoeksgebied (rode rechthoek) op de moderne topografische kaart.
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8 Taylor 1983, 5.
9 Taylor 2005, 386.
10 Backer 1998, 104.
11 De Jong 1993. In dit proefschrift zijn 

verschillende motieven voor de aanleg 
classicistische tuinen beschreven.

12 Niet uitgesloten kan worden dat er al in 
de late prehistorie nutstuinen bij 
boerderijen lagen, maar hoe deze er 
precies uitzagen is niet bekend; zie Van 
Rijn 2004.

13 Cunliffe 1971.
14 Currie 2005.
15 Heege & Knörzer 1997.
16 Buijtendorp 1993.
17 De Groot 2006.
18 Tichelman 2006.
19 De Groot 2005.

2 De tuin als onderzoeksobject

 
2.1 Tuinen en tuinstijlen

Alvorens in te gaan op de tuin als onderzoeks
object is het goed om kort stil te staan bij de 
definitie van het begrip ‘tuin’. Opvallend genoeg 
wordt deze term in de archeologische literatuur 
meestal niet duidelijk gedefinieerd. Uitzondering 
is C. Taylor die in The Archaeology of Gardens het 
begrip ‘tuin’ als volgt definieert: ’In essence there 
are two types, although there is not always a clear 
division between them in practice...A pleasure garden 
may be defined as a relatively small area of land 
arranged and managed to create contrived patters of 
shape and color (…). The vegetable garden is often an 
equally small piece of land on which different varieties 
of plants and trees are grown in order to produce food 
by intensive agricultural methods, usually for the 
owner’s own consumption’.8 Het onderscheid is 
volgens The Oxford Companion to the Garden9 niet 
helder, omdat de termen ‘pleasure garden’ en 
‘pleasure ground’ siertuinen aanduiden met wel 
degelijk uiteenlopende nuttige onderdelen en 
functies, zoals fruitbomen en ruimte om dieren 
voor consumptie te houden en te laten grazen. 
De Nederlandse tuinhistorica C. Oldenburger10 
omschrijft een tuin als een ‘afgeperkt of afgezon-
derd [..] stuk grond, door bijzondere beplantingen zich 
onderscheidend van het omliggende terrein’. In deze 
uitleg is geen onderscheid gemaakt tussen  
sier en nutstuinen. Afgescheiden tuinen of  
tuingedeelten die een nutsfunctie hebben zijn 
bijvoorbeeld moestuinen, kooltuinen of boom
gaarden maar het onderscheid is niet altijd 
duidelijk of relevant. In classicistische tuinen 
komen zowel sierplanten als nuttige gewassen 
voor en ook in landschapstuinen gaan nut en 
sier vaak hand in hand. Een ‘siertuin’ kan 
bovendien van nut zijn voor de eigenaar de tuin 
als poli tieke propaganda of als wetenschappe
lijke verzameling.11 Het begrip ‘tuin(aanleg)’ en 
‘park(aanleg)’ worden door elkaar gebruikt.  
De tuinen in de periode van de landschapsstijl 
worden vaak park of landschapspark genoemd. 

Vanaf het moment dat de mens voedsel ging 
verbouwen, in plaats van dat in de natuur te 
verzamelen, zullen er nutstuinen voor voedsel 
en (later?) medicatie zijn aangelegd. Deze tuinen 
hebben gelegen in de directe omgeving van 
boerderijen. Wat er precies in deze tuinen stond 
is niet bekend.12 De scheiding tussen nuts en 

siertuinen is hierdoor niet helder te trekken. 
Voor zover bekend komen de eerste ‘siertuinen’ 
in NoordwestEuropa voor in de Romeinse tijd. 
Eén van de meest bekende en goed onderzochte 
Romeinse tuinen is die rond het paleis van de 
proRomeinse vorst Cogidubnus in het Engelse 
Fishbourne.13 Dit is een voorbeeld van hoe de 
oorspronkelijk inheemse elite de symbolen van 
prestige en macht overnam van de Romeinen, 
zelfs in de tuinaanleg. Ook op andere plaatsen in 
Romeins Engeland zijn bij minder imposante 
natuurstenen woningen resten van tuinen 
gevonden.14 Ook uit Duitsland kennen we 
verschillende opgegraven Romeinse tuinen, 
onder andere in Keulen waar in de buurt van de 
Dom grote huizen met tuinen zijn onderzocht, 
en in Hambach waar een villa rustica is 
opgegraven met een tuin van ca. 1 ha.15 In deze 
tuin stonden vooral nutsplanten. Er zijn zelfs 
aanwijzingen voor stadstuintjes binnen de 
huizen blokken in de dichtbebouwde delen van 
Romeinse steden in de provincie, zoals in het 
Zwitserse Oberwinterthur, waar, achter de 
Romeinse rijtjeshuizen langs de hoofdstraat, 
tuinen gevonden zijn. In Nederland zijn 
eveneens op verschillende plaatsen Romeinse 
tuinen onderzocht. In Voorburg bijvoorbeeld zijn 
tussen 1912 en 1915 de resten van een huizenblok 
(insula) opgegraven in de stad Forum Hadriani. 
Een in 1993 uitgevoerde analyse van de open 
ruimte achter de huizen van het blok heeft 
uitgewezen dat deze allerlei sporen bevat van 
tuinen, zoals schuttingen, waterputten, 
schuurtjes en mogelijk zelfs een vijver.16 We 
kunnen ervan uitgaan dat elke villa rustica in 
Limburg omringd was door een of meerdere 
tuinen. Bij de bekende Romeinse villa rustica in 
Voerendaal was het omringende terrein te sterk 
verstoord om de tuinaanleg uitgebreid te 
kunnen onderzoeken. Wel zijn in de voortuin 
nog restanten van waterleidingen naar vijvers en 
een omheining gevonden. Andere villae waar 
resten van tuinen zijn gevonden zijn Bocholtz
Vlengendaal17, KerkradeHolzkuil18 en Meerssen
Onderste Herkenberg.19 Deze tuinen waren 
omvangrijk en hadden een weelderige aanleg 
met verschillende waterpartijen. Ook in of bij de 
Romeinse forten moeten moes en kruiden
tuinen hebben gelegen. In de castella van Alphen 
aan de Rijn, Valkenburg (Z.H.), LeidenRoomburg 
en BunnikVechten zijn zaden en pollen van 
venkel, kervel, karwij en anijs gevonden, die 
mogelijk lokaal werden verbouwd. De Romeinen 
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20 Van Rijn 2004.
21 Oldenburger-Ebbers 1992, 92.
22 Zie bijvoorbeeld Van Haaster 1992.
23 Postma 1995.
24 Bierens de Haan 2010, 43.
25 De Jong 2009.
26 Zie Symes (2016) voor de ontwikkeling 

van de Engelse landschapstuin en de 
verspreiding van deze tuinstijl over 
Europa.

hebben allerlei nieuwe gewassen in onze streken 
geïntroduceerd, waaronder kruiden als varianten 
van selderij, peen en biet, en verschillende 
boomsoorten, zoals tamme kastanje, buxus en 
walnoot, en fruitbomen, waaronder perzik, 
pruim en peer.20

Uit de vroege middeleeuwen zijn uit opgra
vingen geen tuinen bekend. Dat deze er wel 
moeten zijn geweest, kan onder andere worden 
afgeleid uit de Capitulare de villis vel curtisimperii 
uit 812. In deze Capitulare wordt aangegeven 
welke planten er in de tuinen van de domeinen 
van Karel de Grote hoorden te staan. Ook hier 
gaat het vooral om nutsplanten. 
In de loop van de volle en late middeleeuwen 
krijgen we meer zicht op tuinen. C.S. 
OldenburgerEbbers onderscheidt voor die 
periode vier typen tuinen: kloostertuinen, 
lusthoven of kasteeltuinen, kruisgangtuinen en 
gasthuistuinen.21 Ook bij deze tuinen lag de 
nadruk op nutsplanten, hoewel er vaak ook 
enkele siergewassen voorkomen. Opvallend is 
dat zij tuinen bij stadshuizen en boerderijen niet 
noemt. De reden hiervoor is dat zij zich alleen 
richt op geschreven bronnen en afbeeldingen en 
niet heeft gekeken naar archeologische 
gegevens. Palynologische gegevens wijzen erop 
dat deze er wel degelijk zijn geweest.22 
De formele tuinen (met geometrische 
vormentaal) die na de middeleeuwen ontstaan, 
waren aanvankelijk niet groot en in losse 
eenheden om het huis gegroepeerd. Dit kan 
onder andere worden afgeleid uit de bekende 
zestiendeeeuwse voorbeeldboeken van Hans 
Vredeman de Vries. In deze periode groeide de 
belangstelling voor tuinen en exotische planten 
en ontstonden ook de eerste botanische tuinen. 
In 1590 werd de eerste Nederlandse botanische 
tuin in Leiden aangelegd. Vanaf 1600 ontwik
kelde de classicistische tuin zich tot een symme
trische aanleg. De as van symmetrie is op het 
hoofdhuis gericht. Kunst en wetenschap waren 
belangrijk in de elitecultuur van de zeventiende 
eeuw, en ook de tuinkunst hoorde bij die intel
lectuele en sociale cultuur. De aanleg van die 
tuinen kon ontstaan door intensieve internatio
nale contacten en netwerken tussen eigenaren 
van landgoederen en paleizen. Zo nam Filips II 
Vlaamse hoveniers mee naar Spanje om daar 
tuinen te ontwerpen. Deze hadden via Spanje 
vervolgens weer invloed op de tuinkunst in de 
Nederlanden.23 Opperintendant Hans Willem 

Bentinck zocht voor koning Willem III contact 
met de beroemde Franse ontwerper André le 
Notre, wat resulteerde in een ontwerp voor 
onder andere Windsor Castle. En het Friese hof 
nam de Duitse alleskunner Johann Hermann 
Knoop (ca. 1700ca. 1768) in dienst. De 
ontwerper Daniel Marot (16631752) was direct 
of indirect, door middel van zijn in prentvorm 
verspreide ontwerpen, betrokken bij de 
totstandkoming van verschillende tuinen in 
Nederland: Het Loo, De Voorst, Zorgvliet, 
Rosendael, Zuidwijk, Twickel en Rosenburg.24

In de zeventiende en achttiende eeuw ontwik
kelde de elite haar belangstelling voor tuinen.25 
Ze correspondeerden met elkaar over 
tuinaanleg, waarbij de nieuwste vindingen en 
technieken werden besproken. Men wisselde 
plantmateriaal uit, bezocht elkaars tuinen en 
zond elkaar tuingeschenken, zoals ornamentale 
vazen en potten.
In het midden van de achttiende eeuw verliest 
de geometrische indeling van de tuin aan popu
lariteit. Opnieuw zijn het bevriende eigenaren 
van buitenplaatsen die met elkaar correspon
deren over de nieuwe stijl en beplanting. Over 
de beginfase van de omvorming naar de land
schapsstijl en de toepassing van de nieuwe 
beplanting is niet veel bekend. Vanaf halverwege 
de zeventiende eeuw werden eerst binnen de 
formele structuur wat slingerpaden met 
beplanting aangebracht. Pas later volgden de 
grootschalige aanpassingen die bijna alle 
formele tuinen in Nederland in landschapsstijl 
hebben veranderd.26 
De werkverdeling van landmeter, kweker, 
hovenier, eigenaar of (tuin)architect, zoals wij 
die nu kennen, loopt door elkaar tot de 
twintigste eeuw. Zowel eigenaren, landmeters 
als hoveniers leggen zich in de zeventiende tot 
negentiende eeuw toe op het tekenen van 
tuinen. De combinatie van tuinarchitect en 
kweker komt in de periode van de landschaps
stijl veel voor. Dit is een praktische situatie voor 
een tuinstijl waarbij veel nieuw geïntroduceerde 
planten worden toegepast, die niet altijd 
makkelijk te krijgen zijn en waarover nog weinig 
informatie beschikbaar is, zoals over de groei
omstandigheden, grootte en het onderhoud. De 
landschapsstijl blijft tot ongeveer 1870 populair. 
Daarna volgt een periode waarin weer formele 
elementen in de landschapsstijl worden 
ingepast, de zogenoemde gemengde stijl.
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27 Moes 2002, 107.
28 Van der Wyck 1982.
29 De Jong 1993.
30 Oldenburger et al.1995; Oldenburger 

et al.1996; Oldenburger et al.1998; 
Oldenburger et al. 2000.

31 Zie Oldenburger 2016.
32 Interessant is dat zowel Oldenburger 

(2016) als Kuiper (2016) in het boek 
Tuingeschiedenis in Nederland II aangeven 
dat tuinhistorisch onderzoek een brede, 
interdisciplinaire benadering vraagt, 
maar dit niet concretiseren en 
uitwerken.

33 Hendriks & Van Immerseel 2012. Te 
downloaden via Stichting ERM (URL 
6001).

34 Hendriks & Van Immerseel 2012, 31.
35 Zie Pattison 1998; Malek 2013, 25-92.
36 Taylor 1983; Brown 1991; Miller, Gleason 

& Fish 1994; Jaques 1997a; Dix 2000; 
Currie 2005, 1-7;; English Heritage 2013 
met tal van literatuurverwijzingen over 
onderzoek op de Britse eilanden; Malek 
2013, 59-72; Riethus 2014. Naast publi-
caties zijn er de afgelopen verschillende 
congressen en workshops georganiseerd 
over tuinarcheologie. Zo vond er in april 
2014 het door de Universiteit van 
Stockholm georganiseerd congres Garden 
Archaeology – a theoretical and methodological 
challenge plaats. Op 14 en 15 juni 2017 
werd in Dresden een door het Landesamt 
für Archäologie Sachsen georganiseerde 
workshop Gartenarchäologie gehouden. Zie 
voor de sitautie in België Dix et al. 2013.

2.2 Tuinhistorisch onderzoek

Hierboven werd al vermeld dat Nederlandse 
eigenaren van buitenplaatsen vaak actief 
betrokken waren bij de inrichting van hun tuin. 
Naast informatie van vrienden, bekenden en 
architecten, gebruikten zij handboeken en 
traktaten als La theorie et la pratique du jardinage 
(1709) door AntoineJoseph Dezallier 
d’Argenville, Theorie der Gartenkunst (1775) door 
C. Hirschfeld of de Gardener’s Dictionary (in het 
Nederlands vanaf 1745) door Philip Miller. Ook 
waren er de Nederlandse hoveniershandboeken, 
waaronder die van Jan van der Groen en 
Hermann Knoop, en plantenboeken, zoals die 
van Crispijn van der Passe. Deze werken geven 
een beeld van de ontwikkeling van tuinen, maar 
tuingeschiedenis werd nog niet beoefend.
Tuinarchitect Leonard A. Springer (18551940) is 
een van de eersten die de historische tuinkunst 
bestudeerde en erover publiceerde. Hij bracht 
een collectie van boeken, prenten en tekeningen 
bijeen, schreef artikelen en boeken en stelde 
twee bibliografische overzichten samen. Vanaf 
1885 verscheen in 32 afleveringen zijn eerste 
serie artikelen De geschiedenis der Tuinaanlegkunst 
in het Nederlands Tuinbouwblad.27 Het in 1943 
postuum verschenen tweedelige Oude Hollandse 
Tuinen door Anna Bienfait (18671942) werd lang 
als standaardwerk gebruikt in het onderwijs van 
de tuinarchitectuur. 
De eerste (kunst)historische publicatie was het 
proefschrift van H.W.M. van der Wyck over 
Nederlandse buitenplaatsen.28 Tien jaar later 
promoveerde architectuurhistoricus Erik de Jong 
met het proefschrift Natuur en Kunst. Nederlandse 
Tuin- en Landschapsarchitectuur 1650-1740.29 Als 
hoogleraar werkte De Jong aan de universiteiten 
van Wageningen, Leiden, Delft, Amsterdam en in 
het buitenland. In de huidige beoefening van 
tuingeschiedenis spelen de Nederlandse 
Tuinenstichting (oprichting 1980) en het 
Tuinhistorisch Genootschap Cascade (oprichting 
1987) een stimulerende rol. Oprichtster van 
Cascade C.S. OldenburgerEbbers bezorgde, 
samen met A.M. Backer, E. Blok en B. Galjaard, 
de vierdelige inventarisatiegids voor de 
Nederlandse Tuin en Landschapsarchitectuur.30 
Daarbij maakten zij gebruik van de afdeling 
Speciale Collecties van Wageningen Universiteit 
waar Oldenburger werkzaam was, met de uitge

breide collectie ontwerptekeningen, kwekers
catalogi en literatuur op gebied van Nederlandse 
tuingeschiedenis.
Tuingeschiedenis is lang gezien als een vorm van 
kunstgeschiedenis, waarbij de bestudering van 
ontwerptekeningen en tuinstijlen de meeste 
aandacht kreeg. Naast kaartmateriaal zijn 
prenten en foto’s, bestekken, rekeningen en 
correspondentie veel gebruikte bronnen. 
In de praktijk van tuinrestauratie zijn tuinhistorici 
en architecten werkzaam die de aanleg zelf 
nadrukkelijk als bron beschouwen. Het onderzoek 
in archieven wordt dan gekoppeld aan elementen 
en structuren, gebruikte materialen, en wijze van 
verwerken daarvan in het veld. De historische 
ecologie kent een voorloper in de ervaren 
tuinman die uit de aanwezigheid van bepaalde 
flora verstoringen en soms gebeurtenissen of 
processen kan afleiden. 
Net zoals de kunstgeschiedenis krijgt ook de 
tuingeschiedenis tegenwoordig gelukkig een 
meer interdisciplinair karakter.31 Zo is er ook 
meer aandacht voor bijvoorbeeld de uitvoe
rende, sociaalculturele en ecologische kant van 
de tuingeschiedenis. Hierin is echter nog wel een 
weg te gaan, en tuinarcheologie kan hierin een 
rol spelen. 
Interdisciplinair en systematisch onderzoek naar 
tuinen, op basis van een onderzoeksagenda en 
indien mogelijk vanuit internationale samen
werking, kan nog veel interessante informatie 
opleveren over de interactie tussen de mens en 
zijn omgeving.32 In de richtlijn voor tuinhistorisch 
onderzoek en de waardering van dit erfgoed33 is 
beschreven waaraan een tuinhistorisch 
onderzoek moet voldoen. Archeologisch 
onderzoek is hierin enkele keren kort genoemd, 
bijvoorbeeld als mogelijkheid wanneer nader 
onderzoek gewenst is, maar niet nader 
toegelicht.34 

2.3 Tuinarcheologie

2.3.1 Stand van onderzoek 

Noordwest-Europa
Tuinarcheologie wordt over de gehele wereld 
bedreven, van Amerika en het nabije Oosten tot in 
China en Japan.35 Ook in NoordwestEuropa, met 
name op de Britse eilanden36, is tuinarcheologie al 
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37 Taylor 1991; Currie 2005; Malek 2013, 
59-71; zie verder Jaques’ (1997b, 38) 
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enige decennia een volwaardige tak binnen de 
archeologie.37 De eerste tuinopgravingen vonden 
hier al plaats in de jaren dertig van de vorige 
eeuw, onder andere rond het uit de tijd van 
koningin Elizabeth I daterende Kirby Hall in 
Northhamptonshire.38 Een ander relatief vroeg 
voorbeeld is het al genoemde onderzoek naar de 
tuinen rond het Romeinse Fishbourne palace, 
uitgevoerd in de jaren zestig. Vanaf de jaren 
zeventig kan de tuinarcheologie bogen op tal van 
opgravingen van tuinen bij Romeinse villae, 
middeleeuwse kloosters en kastelen en paleizen 
en landhuizen.39 Een van de bekendste Engelse 
voorbeelden is het onderzoek naar de tuinen van 
het paleis Hampton Court.40 Hier zijn de verschil
lende onderdelen van de uit de zestiende eeuw en 
latere perioden daterende tuinen opgegraven en 
weer zichtbaar gemaakt. Andere voorbeelden zijn 
de onderzoeken naar de tuinen van kasteel 
Bromwich Hall in de West Midlands41, 
Haverfordwest Priory in Pembrokeshire42 en 
Kenilworth Castle bij Coventry.43 Ook hier zijn de 
tuinen opnieuw ingericht. Naast publicaties over 
individuele tuinonderzoeken zijn er de afgelopen 
jaren op de Britse eilanden verschillende 
handboeken over tuinarcheologie verschenen, 
waarin onder andere wordt ingegaan op de rol en 
waarde van verschillende wetenschappelijke 
disciplines, zoals palynologie en archeozoölogie, 
de opzet en fasering van het onderzoek en de 
methoden en technieken die bij tuinarcheologisch 
veldonderzoek kunnen worden ingezet.44 Ook in 
andere landen van NoordwestEuropa heeft er op 
verschillende plaatsen tuinarcheologisch 
onderzoek plaatsgevonden, voornamelijk bij 
middeleeuwse kastelen en buitenhuizen, maar 
ook bij enkele Romeinse villae.45

Nederland
Het archeologisch onderzoek dat in de ons 
omringende landen, en dan vooral op de Britse 
eilanden, naar historische tuinen is gedaan, staat 
in schril contrast met de onderzoekssituatie in 
Nederland. Hier staat tuinarcheologie nog 
grotendeels in de kinderschoenen.46 Dit is 
opvallend omdat tuinhistorisch onderzoek in 
ons land al wel sinds langere tijd een volwaar
dige wetenschappelijke discipline is (zie 
hiervoor). In 1989 schreef C.S. Oldenburger
Ebbers een verhandeling over de theorie en de 
praktijk van het herstel van historische tuinen, 
maar besteedde hierbij geen aandacht aan de rol 
die archeologie hierbij kan spelen.47 Dit is 

opmerkelijk, omdat ruim tien jaar daarvoor al 
archeologisch onderzoek was gedaan naar de 
tuinen van paleis het Loo in Apeldoorn. Het 
onderzoek naar de tuinen van het Loo was de 
eerste systematisch uitgevoerde tuinopgraving 
in Nederland.48 Aanleiding tot dit onderzoek was 
het voornemen de tuinen rond het Loo weer in 
oude luister terug te brengen. Vraag daarbij was 
vooral welke fase van de tuinaanleg zou moeten 
worden hersteld: de eind zeventiendeeeuwse 
baroktuin van Willem III en Mary of de in 1808 in 
opdracht van Lodewijk Napoleon gerealiseerde 
landschappelijke aanleg. Uiteindelijk werd 
gekozen voor de barokfase. Het archeologische 
onderzoek in de tuinen bevestigde het beeld dat 
uit tekeningen en gravures voor deze fase kon 
worden afgeleid.49 De fonteinen en waterbek
kens lagen precies op de plaats waar ze op basis 
van de analyse van de pictografische bronnen 
verwacht werden. Voor andere elementen in de 
tuin, zoals plantvakken, plantgaten en paden, 
was toen vrijwel geen aandacht, evenals voor 
het behoud van de originele materialen. Bij de 
opgraving van het sluitstuk van de tuin in 2003 is 
gelukkig meer aandacht aan deze elementen 
besteed en zorgvuldiger met het originele 
materiaal omgegaan.50 Deze elementen zijn in 
situ bewaard en de reconstructies daar overheen 
geplaatst.51 Het onderzoek naar de tuinen van 
het Loo wordt soms wel gezien als het beginpunt 
van de Nederlandse monumentenzorg voor 
historische tuinen.52 Een tweede relatief vroeg 
onderzoek is dat van de tuinen van kasteel 
Neercanne bij Roosteren.53 Bij dit onderzoek is 
uitgebreid tuinhistorisch bronnenonderzoek 
gecombineerd met archeologisch 
onderzoek.54Andere voorbeelden van tuinar
cheologisch onderzoek zijn onder andere te 
vinden in de Vechtstreek55, zoals bij Huis te 
Ankeveen56 en Huis Ter Meer in Maarssen57, 
het onderzoek naar de buitenplaatsen 
Leeuwenplaats in de Beemster58, Kostverloren in 
Amstelveen59, Groenhove in Dordrecht60, 
Zorgwijk in Groningen61 en Den Hoonaert in 
Den Haag62, en de kastelen Terworm bij Heerlen63 
en Heemstede in Houten.64

In de meeste van de genoemde gevallen kwam het 
tuinarcheologische onderzoek voort uit het 
voornemen om de tuin te reconstrueren. Soms 
vond onderzoek plaats in verband met voorge
nomen bouwplannen in delen van de tuin. De 
meeste van de onderzoeken richtten zich daarbij 
vooral op de ‘hard landscaping’, zoals in natuursteen 
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of baksteen uitgevoerde verharding in de tuin van 
paden en pleinen, grind en schelpenpaden, vijvers 
en andere waterpartijen, elementen van water
voorziening (waterleidingen, goten, sloten, 
grachten), tuinmuren, (bak)stenen randen van 
plantbedden en (bak)stenen gebouwen. Minder 
aandacht was er meestal voor sporen van de 
beplanting van de tuinen, waaronder plantgaten 
en bedden en boomvallen. Ook is er slechts op 
enkele plaatsen palynologisch onderzoek gedaan. 
Meestal bestond het tuinarcheologische onderzoek 
uit een (beknopte) bureaustudie gecombineerd 
met een boor of proefsleuvenonderzoek. In veel 
gevallen was het proefsleuvenonderzoek beperkt 
van omvang en werd de locatiekeuze van de 
sleuven ingegeven door de locaties waar bij civiel
technische ingrepen de bodem werd geroerd. Een 
voorbeeld van een dergelijke aanpak is het 
onderzoek op het landgoed Staverden op de 
Veluwe, waar enkele kleine putten zijn gegraven op 
plaatsen waar de bodem werd geroerd.65 De 
kenniswinst van dergelijke onderzoeken is, mede 
vanwege deze aanpak, betrekkelijk klein. De 
laatste jaren wordt bij tuinarcheologisch onderzoek 
ook steeds vaker geofysisch onderzoek uitgevoerd. 
Voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn die 
op landgoed Zorgvliet in Den Haag66, de 
Wildenborch in Vorden67 en Trompenburg in 
’s Graveland.68 Geofysisch onderzoek is meestal 
geschikt om elementen van de ‘hard landscaping’ op 
te sporen, maar minder bruikbaar bij het traceren 
van ondiepe grondsporen in tuinen, zoals 
plantgaten en bedden, perken, boomvallen, 
onverharde paden en paalsporen van tuincon
structies. Ook digitale gegevensbronnen, zoals het 
Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) en satel
lietfoto’s, worden gebruikt bij het traceren en 
analyseren van historische tuinen, niet alleen door 
archeologen.69

Daarnaast zijn er verschillende voorbeelden 
waar resten van een historische tuinaanleg als 
‘bijvangst’ bij een opgraving gericht op archeo
logische resten uit andere perioden zijn aange
troffen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
onderzoek in Voorburg naar resten van de 
Romeinse stad Forum Hadriani. Hier werden niet 
alleen bewoningssporen opgegraven uit de 
Romeinse tijd, maar ook resten van de 
tuinaanleg van het Huis Arentsburgh. Deze 
resten bestonden uit zeventiendetwintigste
eeuwse sloten, verschillende grondverbete
ringen, plantgaten en palissades.70

Het bovengenoemde tuinarcheologisch 
onderzoek is uitgevoerd door zeer uiteenlo
pende instanties en groepen. In het geval van 
Neercanne is het onderzoek gedaan door de 
Technische Universiteit Delft. Op andere 
plaatsen is gegraven door professionele archeo
logen van gemeenten of commerciële opgra
vingsbedrijven, amateurarcheologen en 
tuinenthousiastelingen (vaak eigenaren of 
beheerders van historische tuinen).71 Dat deze 
laatste twee groepen, zeker in het verleden, veel 
aan tuinarcheologie hebben gedaan, is deels het 
gevolg van het feit dat er vanuit de professionele 
archeologie lange tijd weinig belangstelling voor 
postmiddeleeuwse resten was, zoals zeven
tiende tot twintigsteeeuwse tuinen. 
Belangstelling was er wel vanuit de eigenaren en 
beheerders van historische tuinen. Zij waren 
meestal wel geïnteresseerd in de geschiedenis 
van tuinen en dan vooral die van hun eigen tuin. 
Vaak beschikken ze over tal van bronnen, zoals 
oude brieven, rekeningen, aantekeningen, 
kaarten en tekeningen, van de tuin en hebben ze 
deze bestudeerd. Daarnaast komen ze bij werk
zaamheden in de tuin soms resten tegen van 
oude paden, vijvers en muren, en archeologische 
vondsten, die hun belangstelling verder aanwak
keren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze 
soms de schep ter hand namen om oude 
tuinresten vrij te leggen en te documenteren. In 
sommige gevallen werden zij bijgestaan door 
amateurarcheologen, die eveneens in histori
sche tuinen waren geïnteresseerd.72 
De laatste decennia is er vanuit de professionele 
archeologie een groeiende belangstelling voor 
postmiddeleeuwse resten en wordt de weten
schappelijke waarde en het belang van 
onderzoek hiervan onderkent. Dit geldt ook voor 
resten van historische tuinen. Deze belangstel
lingstoename vanuit de professionele archeo
logie uit zich onder andere in het feit dat er op 
de Reuvensdagen 2017 in Leiden voor het eerst 
een sessie over tuinarcheologie wordt georgani
seerd.73 In tegenstelling tot de ons omringende 
landen heeft al dit onderzoek in en naar tuinen 
nog niet, zoals in de ons omringende landen, 
geleid tot een overzichtspublicatie waarin de 
resultaten van deze onderzoeken gecombineerd 
worden besproken en waarin wordt ingegaan op 
de binnen de tuinarcheologie gehanteerde 
methoden en technieken. Een eerste aanzet tot 
een meer overkoepelend overzicht is gegeven in 
de Naerdinckland Special 201301, waarin de 



16
—

74 Beelaerts van Blokland, 2013.
75 Zie Currie 2005, 27-98; Dix et al. 2010, 

280-281; Malek 2013, 97-320.

resultaten van tuinarcheologisch onderzoek in 
de Vechtstreek worden gepresenteerd.74 Deze 
publicatie heeft er mede voor gezorgd dat de 
discussie over de rol en waarde van tuinarcheo
logisch onderzoek binnen de professionele 
archeologie op de agenda is komen te staan. 
Ook een op 2 oktober 2013 georganiseerde 
bijeenkomst van het Platform Groen erfgoed 
over tuinarcheologie heeft hieraan bijgedragen. 
Er is echter nog een lange weg te gaan.
De ontwikkelingsgeschiedenis van tuinarcheolo
gisch onderzoek en het feit dat dit door zeer 
uiteenlopende groepen en instanties wordt 
gedaan, heeft tot gevolg dat er in Nederland 
geen centrale regie is voor wat betreft de aanpak 
van tuinarcheologisch onderzoek. Zo is er geen 
universitaire vakgroep die zich specifiek met dit 
onderwerp bezighoudt en ontbreekt het aan een 
leerstoel waaronder dit onderwerp valt. Het 
ontbreken van een universitaire inbedding van 
tuinarcheologie komt mede voort uit eerder 
genoemde geringe belang dat lange tijd werd 
gegeven aan deze tak van de archeologie. Ook 
het ontbreken van onderzoeksvragen in de 
eerste versie van de Nationale Onderzoeks
agenda Archeologie (NOaA versie 1.0) is in dit 
verband tekenend (zie hieronder). 

2.3.2 Methoden van onderzoek

Tuinarcheologisch onderzoek is opgebouwd uit 
meerdere onderdelen.75 Het begint met een tuin
historisch onderzoek (dat voldoet aan eerder 
genoemde richtlijn) of een archeologisch bureau
onderzoek uitgevoerd door een archeoloog met 
kennis van en ervaring met het onderzoek van 
tuinen, of beter nog door samenwerking tussen 
(tuin)historici en archeologen. Het onderzoek 
bestaat uit de bestudering van oude(re) bronnen, 
zoals oorkonden, brieven, kasboeken, foto’s, 
prentkaarten, historische kaarten, schilderijen en 
tekeningen, als moderne bronnen. Bij deze 
laatste groep moet gedacht worden aan satel
lietbeelden, AHNbeelden, geologische en 
bodemkundige kaarten en literatuur, waaronder 
recente archeologische, historische, historisch
geografische of bouwkundige onderzoeken.
Vervolgens kan een veldinspectie worden 
uitgevoerd, waarbij alle nog aanwezige elementen, 
zoals sloten, wallen, maar ook oude bomen en 
boomstompen, in kaart worden gebracht. Om de 

ouderdon van stompen te bepalen kunnen 
dendromonsters worden genomen. Meestal volgt 
daarna nondestructief archeologisch onderzoek 
om eventuele ondergrondse resten, zoals 
begraven paden muren en waterpartijen op te 
sporen en om inzicht te krijgen in de bodemop
bouw en diepteligging van eventuele archeologi
sche resten. Dit kan aan de hand van geofysisch
en/of booronderzoek gebeuren. Veel 
archeologische resten echter bevinden zich direct 
onder het maaiveld en kennen slechts een geringe 
diepte en omvang. Om zicht te krijgen op deze 
elementen als ook een duidelijk beeld van de stra
tigrafie waarin ze ingebed zijn dient het de aanbe
veling om proefsleuven te graven. Met deze 
methode is ook de kans op het vinden van 
daterend materiaal uit gesloten contexten groter. 
Op basis van de analyse van al deze resultaten 
wordt besloten waar gegraven zal worden en op 
welke wijze. De omvang van het onderzoek kan 
sterk variëren van enkele sleuven of putten om 
bepaalde elementen te onderzoeken tot een 
grootschalig, vlakdekkend onderzoek.

Kaartmateriaal
Bij bestudering van een kaart – oud of modern – is 
bronnenkritiek noodzakelijk. De nauwkeurigheid 
van een kaart moet altijd worden gecontroleerd. 
Het is daarbij van belang na te gaan wanneer, hoe, 
door wie en in opdracht van wie en met welk doel 
(eisen en wensen) een kaart is gemaakt.

Er zijn verschillende onzekerheden die de infor
matiewaarde van kaarten en tekeningen beïn
vloeden. De volgende vragen moeten dan ook 
worden gesteld:

1. Met welk doel is de kaart gemaakt? 
Het doel waarvoor de kaart is gemaakt, bepaalt 
in belangrijke mate de informatie die de kaart 
geeft. Kaarten gemaakt door landmeters ten 
behoeve van een formele administratieve 
functie zoals de inning van pacht of betaling van 
belastingen, geven vaak een behoorlijke nauw
keurigheid. Deze kaarten hebben een legenda 
met een verwijzing naar de verschillende 
percelen. De tuinaanleg echter is voor deze 
functies vaak van ondergeschikt belang en kan 
daarom vereenvoudigd zijn weergegeven. 
Met andere woorden op welke objecten heeft de 
kaartmaker de nadruk gelegd (bijvoorbeeld 
waterstaat) en op welke minder (bijvoorbeeld de 
standaardweergave voor gebouwen).
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2. Geeft de kaart alleen een ontwerp/plan of 
ideaal weer, een combinatie van ontwerp/plan 
en landmeting in het veld of alleen een 
landmeting in het veld?
Een kaart of ontwerptekening kan ook een 
representatieve functie hebben gehad, bijvoor
beeld een kaart om aan de muur te hangen die 
de omvang van het bezit aan bezoekers toont. 
Zo’n kaart of tekening kan een geïdealiseerde 
situatie weergeven die wellicht op hoofdlijnen 
klopt maar ook delen weglaat of gewijzigd 
weergeeft. 

3. Als het een ontwerpplan was: is het dan 
daadwerkelijk ten uitgevoer gebracht? 
Een kaart of tekening kan een ontwerp zijn 
waarvan niet zeker of het (volledig) is 
uitgevoerd. Hierbij is opgemerkt dat een 
ontwerp zelden tot op de kleinste details 
nauwkeurig is uitgevoerd om verschillende 
redenen (zoals onverwachte terreinomstandig
heden, veranderende wensen en oplopende 
kosten tijdens de uitvoering). 

4. Wat is de kwaliteit en precisie van de 
metingen waarop de kaart is gebaseerd?
Is het één uniforme kaart of is deze samenge
steld uit meerdere niet geheel uniforme kaarten
bladen? Hoe zit het met rek en krimp van het 
materiaal waarvan de kaart is getekend door de 
tijd? Is de kaart origineel of is deze een of 
meerdere malen van een oudere overgetrokken, 
nagetekend, gescand, gefotografeerd of 
gekopieerd? Dit is van belang bij het georefe
reren.

5. Wat vertellen de jaartallen? 
Een andere factor is de periode waarin een 
tuinaanleg bestaan heeft in combinatie met het 
overgeleverd beeldmateriaal. In korte opeenvol
gende perioden kunnen (grote) wijzigingen 
hebben plaats gevonden. Een kaart en een prent 
die in datum bijvoorbeeld slechts tien jaar 
verschillen, kunnen een verschillende aanleg 
laten zien, en toch beide getrouw zijn. 

Tenslotte kan er sprake zijn van een combinatie 
van bovengenoemde factoren. 

2.4 Relatie met NOaA en andere 
onderzoekskaders

In de eerste Nationale Onderzoeksagenda 
Archeologie (NOaA versie 1.0) wordt geen 
aandacht besteed aan tuinarcheologie.76 In de 
tweede versie van de NOaA (NOaA versie 2.0) is 
dit anders. In het digitale systeem komen, 
wanneer op het complextype (moes)tuin wordt 
gezocht, twee onderzoekvragen tevoorschijn:

Vraag 88: Welke rol speelde de ‘stadslandbouw’ in de 
stedelijke samenleving en in de ruimtelijke organisatie 
van steden?

Vraag 95: Wanneer, hoe en binnen welke context 
ontstonden designed landscapes?

Vraag 88 richt zich voornamelijk op de nuts
functie van tuinen voor de verbouw van 
gewassen in steden. De tweede vraag heeft 
voornamelijk betrekking op de landschappelijk 
inbedding van kastelen en andere elitewoon
plaatsen in het landschap en de wederzijdse 
beïnvloeding en interactie tussen deze woon
plaatsen en het landschap.77 Specifieke onder
zoeksvragen met betrekking tot tuinarcheologie 
staan echter (nog) niet in de NOaA 2.0. Een van 
de redenen hiervoor is dat, zoals hierboven is 
geconstateerd, tuinarcheologie in Nederland 
nog nauwelijks als wetenschappelijke discipline 
ontwikkeld is en er nog geen overkoepelende 
vraagstellingen zijn opgesteld. Verder wordt er 
slechts in geringe mate archeologisch onderzoek 
in historische tuinen gedaan. Daar komt nog bij 
dat er nog maar in beperkte mate samenwerking 
plaatsvindt tussen onderzoekers die zich met 
deelaspecten van tuinen bezighouden, zoals de 
bouwhistorie (gebouwen, bijgebouwen, kassen, 
tuinmuren, hekken, ijskelders), tuinhistorie 
(ontginningssloten, vijverpartijen, lanen/paden, 
bomen en andere beplanting) en archeologie 
(zichtbare en onzichtbare ondergrondse 
tuinresten). Hierdoor ontbreken overkoepelende 
vraagstellingen en een interdisciplinaire aanpak 
van het tuinonderzoek.
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78 Alleen de provincies Zuid-Holland, 
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eigen archeologische 
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79 Van de ca. 400 Nederlandse gemeenten 
hebben Alkmaar, Best, Dalfsen, Den 
Haag, Enschede, Epe, Haarlem, 
Hardenberg, Heiloo, Leiden, Midden-
Delfland, Nieuwegein, Oisterwijk, 
Roermond Schouwen-Duiveland, Sluis, 
Vianen en Zwolle een eigen 
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Ook op provinciaal en gemeentelijke niveau 
krijgt tuinarcheologie maar in beperkte mate 
aandacht. Tuinarcheologie speelt vrijwel geen rol 
in de provinciale78 en gemeentelijke79 onder
zoeksagenda’s. Gemeenten met historische 
parken en tuinen stellen meestal geen specifieke 
eisen aan archeologisch onderzoek op deze 
locaties of hanteren ruime vrijstellingsgrenzen 
(vaak 200 m² of meer), waardoor de meeste 
civiele bodemingrepen hier zonder archeolo
gisch onderzoek mogen worden uitgevoerd. 
Er valt hier dus nog een wereld te winnen.
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3 Bureauonderzoek Duivenvoorde

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het 
bureauonderzoek gepresenteerd. Allereerst 
wordt ingegaan op de landschappelijke en 
archeologische context van het gebied rond 
Duivenvoorde. Vervolgens wordt de ontwik
keling van de tuinaanleg beschreven. Daarna 
volgen de vondsten op het landgoed en de 
verwachting van het uitgevoerde tuinarcheolo
gisch onderzoek.

3.1 Landschappelijke en archeologische 
context Duivenvoorde

3.1.1 Landschap

Duivenvoorde ligt in het Hollandse duingebied 
(archeoregio 11) in een zone met lage ruggen en 
heuvels en vlakten (afb. 3.1).80 Dit duingebied 
omvat het huidige strand, alle strandwallen, 
vlakten en de duinen die aan de oostzijde van 
het strand voorkomen in Noord en Zuid
Holland.81 Aan de zeezijde liggen de jonge 
duinen. Verder landinwaarts liggen rijen lagere 
en minder reliëfrijke Oude Duinen.
De genese van het duingebied is sterk gerela
teerd aan de zeespiegelstijging gedurende het 
Holoceen. Tot ca. 45004000 v.Chr. was sprake 
van een relatief snelle zeespiegelstijging en 
bestond de Nederlandse kust uit een uitgestrekt 
waddengebied met zandbanken en –platen, 
gescheiden door getijdegeulen. Dit waddenge
bied werd gedeeltelijk afgeschermd van de open 
zee door een reeks eilanden. Deze eilanden en 
het waddengebied werden als gevolg van de 
alsmaar stijgende zeespiegel geleidelijk 
omgewerkt en steeds verder naar het oosten 
verplaatst. Vanaf ca. 4.5004.000 v.Chr. nam de 
zeespiegelstijging sterk af en kwam de oost
waartse verplaatsing van de eilanden tot 
stilstand. Vanuit de Noordzee en de grote 

rivieren werden grote hoeveelheden zand 
aangevoerd, waardoor de getijdengeulen gelei
delijk verzandden en de reekseilanden aaneen 
groeide tot een doorlopende strandwal.82 Achter 
de strandwal vond op grote schaal veenvorming 
plaats, waarbij het Hollandveen Laagpakket 
werd gevormd.83 Tot ongeveer het begin van de 
jaartelling bleef de grote aanvoer van zand 
aanhouden, waardoor de kustlijn steeds verder 
westwaarts verschoof. Bij deze uitbreiding 
werden afwisselend strandvlaktes en strand
wallen gevormd. Strandvlakten werden gevormd 
gedurende perioden met gemiddeld een kleiner 
aantal of minder hevige stormen. Het strand 
werd langzaam breder en op de hogere delen die 
alleen tijdens springvloed en zware storm onder 
waterstonden, kon vegetatie opkomen, in de 
vorm van gras en struiken. Op deze wijze 
ontstonden kleine solitaire duinen. In perioden 
met meer of zwaardere stormen werd het door 
de zee aangevoerde zand boven de vloedlijn op 
het strand gedeponeerd en ontstonden strand
wallen. Deze strandwallen sloten de strand
vlakten af voor overstromingen door de zee. 
Op de strandwallen kwam nauwelijks begroeiing 
tot ontwikkeling, waardoor de wind vrij spel had. 
Door zandverstuivingen ontstonden er op de 
strandwallen de Oude Duinen.84 Door de voort
gaande zeespiegelstijging werden de strand
wallen in westelijke richting steeds hoger. 
Het grondwaterniveau steeg als gevolg van de 
zeespiegelstijging, waardoor de strandvlaktes 
vernatten en hier veenvorming optrad. Vanaf 
ongeveer 200300 n.Chr. nam de snelheid van de 
zeespiegelstijging nog verder af. Hierdoor werd 
er minder zand aangevoerd uit de Noordzee. 
Door golfwerking en in mindere mate het getij 
werden delen van de strandwallen en de delta’s 
van de Maas, Rijn en Oude Rijn geërodeerd. Het 
zand dat hierbij vrijkwam werd door de wind 
gedeponeerd in een brede zone van de oude 
strandwallen en strandvlaktes. Hier ontstonden 
in de loop der tijd de Jonge Duinen. 
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Afb. 3.1 Uitsnede van de geomorfologische kaart rond Duivenvoorde. De rode rechthoek is het onderzoeksgebied.

3.1.2 Archeologie

De archeologie op het terrein van Duivenvoorde 
zelf komt hieronder aan de orde in paragraaf 3.3 
Hier beperken we ons tot de archeologische 
vindplaatsen in de gemeente Voorschoten en 
directe omgeving. Hier zijn verschillende archeo
logische vindplaatsen bekend, vooral uit de 
prehistorie en Romeinse tijd. De vindplaatsen 
liggen over het algemeen in de duin en strand
walzone en in mindere mate op het veen. 

De vondsten uit de directe omgeving van 
Duivenvoorde worden chronologisch behandeld. 
Ongeveer 1000 m ten noordoosten van 
Duivenvoorde is een aardewerkfragment en een 
afslag uit het midden/laat neolithicum 
gevonden.85 Op ca. 1700 m ten noordoosten van 
het plangebied is op de locatie Boschgee steen 
afvaldump in een duinvallei van de 
Vlaardingencultuur (35002500 v.Chr.) 
opgegraven.86 Ongeveer 2 km ten noord
oosten van het kasteel zijn op De Donkneder
zettings sporen uit Vlaardingencultuur opgegraven, 
maar ook jongere sporen.87 In 1980 is ongeveer 
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1850 m ten noordwesten van Duivenvoorde een 
dolerieten hamerbijl van de Vlaardingencultuur 
gevonden88 en ongeveer 940 m ten zuidwesten 
hiervan vuurstenen afslagen en aardewerk, 
eveneens uit de Vlaardingencultuur.89 Andere vind
plaatsen met resten van de Vlaardingencultuur in 
de directe omgeving zijn Voorschoten
Spoortunnel en VoorschotenRosenburgh.90 De 
vondsten en bewoningsporen maken deel uit van 
een cluster van Vlaardingen vindplaatsen op de 
strandwallen van VoorburgLeidschendam
Voorschoten.91 Bewoningssporen en vondsten uit 
de bronstijd ontbreken tot dusver. Op ca. 880 m 
ten oosten van het kasteel is handgevormd 
aardewerk uit de ijzertijdRomeinse tijd 
verzameld.92In de Starrenburgerpolder, ongeveer 
950 m ten zuidoosten van Duivenvoorde, is een 
vindplaats in het veen gevonden. Het gaat hierbij, 
getuige de vondst van vlechtwerk met leem en 
houten staanders, vermoedelijk om een 
huisplaats. Het hout is gedateerd uit de vroege 
ijzertijd.93

De strandwal van RijswijkVoorschoten is in de 
Romeinse tijd intensief gebruikt. Hierop lag 
onder andere de Romeinse stad Forum Hadriani. 
Over en parallel aan de strandwal liepen infra
structurele elementen, zoals het kanaal van 
Corbulo en een weg. De afstand tussen Forum 
Hadriani en Duivenvoorde bedraagt ruim 
zeven km. Dichter bij het kasteel, bijna 2 km ten 
noordoosten hiervan, zijn resten van een 
inheemsRomeinse nederzetting aangetroffen 
op een strandwal/Oude Duinen.94 Aanwijzingen 
voor vroegmiddeleeuwse bewoning zijn schaars. 
Afgezien van Forum Hadriani, waar aanwijzingen 
voor activiteiten in de Merovingische periode 
zijn aangetroffen95, gaat het om enkele plaatsen 
met munt of aardewerkvondsten, zoals op 1 km 
ten noordoosten van Duivenvoorde.96

In 1994 heeft een archeologische begeleiding 
plaatsgevonden in het kader van de aanleg van 
een rivierwatertransportleiding op het traject 
BergambachtKatwijk, waarbij resten van een 
laatmiddeleeuwse huisplaats werden gevonden 
en een scherf uit de Romeinse tijd.97 Op basis van 
historische kaarten kan worden geconcludeerd 
dat ten oosten van het kasteel minstens vanaf 
de zeventiende eeuw een bewoningslint moet 
hebben gelegen.

3.2 Geschiedenis van het landgoed 
Duivenvoorde98

3.2.1 Inleiding

Kasteel Duivenvoorde maakt deel uit van een 
reeks van kastelen en buitenplaatsen langs de 
rand van de strandwal van Leidschendam
Voorschoten die doorloopt tot het gebied rond 
Leiden (De Leidse lustwarande).99 In de directe 
omgeving van Duivenvoorde lagen verschillende 
middeleeuwse kastelen, waaronder Ter Horst 
(gem. Wassenaar), Rosenburg, Adegeest, Huis te 
Lips (Wijngaerde) en Roucoop (Middelgeest), en 
de jongere buitenplaatsen Noorthey100, Bijdorp, 
Stadwijk, Vredehoef, Berbice101 en Beresteyn.102 
Duivenvoorde zelf ligt tussen Leidschendam en 
Voorschoten, tussen de Veurseweg en de 
spoorlijn. Het parkbos valt op in het omringende 
open weidelandschap. In de zeventiende eeuw is 
rond het huis een formele tuin aangelegd. Deze 
tuin is relatief laat, vanaf 1837, door J.D. Zocher 
jr. omgevormd naar een park in de landschaps
stijl. Hoewel er nog altijd een centraal open zicht 
is tussen het huis en de Veurseweg, heeft een 
grote diagonale waterpartij, een zogenoemde 
slingervijver, de symmetrie doorbroken. Samen 
met de boomgroepen, heestergroepen, 
bosschages en het slingerend padenpatroon is 
een fraaie compositie in landschapsstijl 
aangelegd.
Voor de naam Duivenvoorde worden in de 
literatuur verschillende verklaringen gegeven.103 
Een eerste mogelijke verklaring is dat het 
landgoed is genoemd naar het nabij gelegen 
riviertje de Duve of Dobbe, waarin zich een 
doorwaadbare plaats of voorde bevond. Een 
tweede optie is dat de naam naar de riviertjes de 
Duve en de Voor verwijst. Een laatste uitleg is 
dat Duivenvoorde verwijst naar de echtgenote 
van Philips II van Wassenaer, die in de belenings
oorkonde uit 1226 als F. van Duvenvoirt wordt 
vermeld. Onduidelijk is welke van deze drie 
naamsverklaringen correct is.
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104 Zie Rijken 2005, 336-340; Scheffer 2010; 
Biermans de Haan 2010; Aschman 2015. 
In het kader van het archeologische onderzoek 
zijn geen primaire bronnen bestudeerd. Bekend is 
dat zich in de familiearchieven van Van 
Wassenaer en Steengracht (Nationaal Archief ) 
verschillende brieven, inventarislijsten en 
rekeningen bevinden die betrekking hebben op de 
aanleg en het onderhoud van park en tuinen, de 
beplanting, gebouwen en bouwwerken, de 
aankoop van planten en materialen voor de 
tuinen en in de verschillende gebouwen 
opgeslagen tuingereedschappen en andere 
tuinbenodigdheden; zie Bierens de Haan 2010.

105 Zie Galjaard & Rijken 2002; Scheffer 
2010, 63; Hermans 2013, 266-267; 
Hermans 2015, 76-79.

106 Het baksteenformaat is 32x15,5x9 cm.
107 Canneman & Van de Klooster (1967, 14) 

gaan er vanuit dat Duivenvoorde in 1393 
is verwoest. Galjaard & Rijken (2002, 202) 
sluiten hierbij aan. Janson (1967; 1969-
1970, 144-8; 1971, 143) en Brokken (2000, 
21) beweren dat dit niet het geval was.

108 Scheffer 2010, 65.
109 Zoals geciteerd in Bierens de Haan 2010, 

38-39.

Onderhavig onderzoek richt zich op de 
tuinaanleg behorend bij kasteel Duivenvoorde.104 
In principe begint deze in de periode vanaf de 
dertiendeeeuw, maar de nadruk zal liggen op 
de periode vanaf de zeventiende eeuw. Voor een 
goed begrip is een integraal chronologisch 
overzicht gegeven van huis en park. De 
begrippen tuin en park worden door elkaar 
gebruikt: hetzelfde wordt bedoeld, een park 
wordt hier gezien als een flinke tuin.

Middeleeuwen
De stichting van kasteel Duivenvoorde hangt 
samen met de goederenverdeling van drossaard 
en hofmeester Kerstant van Raaphorst (ca. 1110
1189). Philips I van Wassenaer (vermeld 12001223), 
kreeg na de dood van zijn vader Kerstant onder 
meer kasteel Wassenaar met 100 morgen land in 
leen van de graaf van Holland. Philips I kon 
mede dankzij dit bezit uitgroeien tot de 
stamhouder van het geslacht Van Wassenaer. 
Zijn zoon Dirk I van Wassenaer (vermeld 
12051248) gaf in 1226 het goed Duvenvoirde 
met 100 morgen land in leen aan zijn broer 
Philips II van Wassenaer. Dit is de eerste keer dat 
het goed Duivenvoorde in de bronnen 
voorkomt. Waarschijnlijk bouwde Philips II kort 
na 1226 een omgrachte bakstenen toren op zijn 
goed Duivenvoorde.105 
Op grond van nog aanwezige resten in het 
huidige gebouw wordt vermoed dat het huis in 
oorsprong een vierkante of mogelijk rechthoe
kige woontoren van minimaal 8 bij 8 m buiten
werks was. De muren van de verdedigbare toren 
waren 1,2 m dik.106 De toren telde drie bouwlagen 
onder een tent of schilddak. Philips’ II zoon 
Arent (vermeld 12481268) was de eerste Van 
Wassenaer die zich Van Duivenvoorde noemde. 
Rond 1300 werd rond de toren een vierkante 
ommuring aangelegd. In de veertiende eeuw 
raakten de familie Van Duivenvoorde betrokken 
bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Na de 
moord van Aleida van Poelgeest, de minnares 
van Albrecht van Beieren (13301404), viel Arent 
IV van Duivenvoorde in ongenade bij Albrecht. 
Deze laatste liet de kastelen van zijn Hoekse 
tegenstanders verwoesten. Er zijn echter geen 
concrete aanwijzingen dat ook kasteel 
Duivenvoorde dit lot onderging.107

In de vijftiende eeuw werd het huis uitgebreid en 
verbonden met verscheidene gebouwen rondom 
de toren, waaronder een grote zaalbouw met 
uitgebouwde ronde traptoren aan de noordzijde 
(afb. 3.2). Over de tuin bij het middeleeuwse 
kasteel is, zoals vaak in Nederland, weinig 
bekend. Buiten de slotgracht maar binnen de 
omsingeling lagen in de vijftiende eeuw een 
boerderij, boomgaard en moestuin. In een 
oorkonde uit 1440 werd vastgelegd dat Jan van 
Duivenvoorde (vermeld 14141462) het recht van 
de graaf van Holland kreeg om lieden, die zich 
op zijn terrein waagden om hoenderen, ganzen, 
eenden, appels en peren en andere zaken te 
stelen, gevangen te nemen en naar de 
Gevangenpoort in Den Haag te brengen.108 In de 
oorkonde werden ook singels en een boomgaard 
vermeld en een tweede terrein of voorburcht 
waar vogels werden gehouden. 

Heerlijkheid Duivenvoorde
In de zestiende en vroege zeventiende eeuw 
veranderde het kasteel van een verdedigbare 
burcht in een fraai landhuis met landgoed, een 
‘heerlijkheid’. Een kaart van hoogheemraad
schap Rijnland door Floris Balthasar uit 1615 
toont een in een gracht gelegen landhuis met 
meerdere torenachtige bouwdelen (afb. 3.4).  
Het kasteelterrein is omringd door een soms 
dubbele, soms enkele rij bomen met aan weers
zijden een watergang; waarschijnlijk waren de 
watergangen bedoeld om de bomen een goede 
groeiplaats en de wandelaar droge voeten te 
bieden en niet als verdediging. In huurovereen
komsten uit 1622 en 1626 zijn een ‘oude 
boomgaert’, ‘de thuijn’, ‘plaetse’ en ‘plant
soenen’ genoemd, en ook ‘singelen bequame
lijckte begaen ofte bewandelen’.109 In de tuin en 
op het voorplein van het kasteel stonden 
notenbomen die in de akte speciaal genoemd 
worden. Op de kaart uit 1615 zijn inderdaad 
inderdaad afwijkende bomen, groter, 
ingetekend. Ten zuiden hiervan staat een dienst
gebouw. Dit was vermoedelijk de neerhof die in 
1622 wordt vermeld. 
Het huis werd ontsloten door de Voorlaan en 
ook via een watergang naar de Vliet. Op een 
tweede kaart van hoogheemraadschap Rijnland 
uit hetzelfde jaar zijn de watergangen vrij gede
tailleerd weergegeven (afb. 3.5). 
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Afb. 3.2 Plattegrond van de kelder (linksboven) en begane grond (rechtsboven) van Duivenvoorde en reconstructie 

van Duivenvoorde in de late middeleeuwen (beneden) (bron: Hermans 2015).
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Afb. 3.3 Vooraanzicht van kasteel Duivenvoorde door Roeland Roghman uit 1646-1648. Krijt en penseel, gewassen in 

grijs, 525x415 mm (particuliere collectie).

In 1631 werd het kasteel grondig verbouwd en 
gemoderniseerd, waarbij het huidige grondplan 
ontstond. Dit kasteel is te zien op een tekening 
van Roeland Roghman uit 16461648 (afb. 3.3). 
Het voorplein was in de zeventiende eeuw 
afgesloten met een muur met kantelen, met in 
het midden een zandstenen poort waarvoor een 
houten ophaalbrug lag. 

Afb. 3.4 Uitsnede van de kaart van Hoogheemraadschap 

Rijnland door Floris Balthasar uit 1615 van Duivenvoorde.

Afb. 3.5 Uitsnede van de kaart van Hoogheemraadschap 

Rijnland uit 1615 van Duivenvoorde.

Afb. 3.6 Uitsnede van de kaart van Rijnland uit 1647 door 

de landmeters Dou en Van Broekhuijsen.
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110 Voor een introductie op tuinstijlen lees 
Oldenburger 1998 (ook digitaal 
beschikbaar).

111 Bierens de Haan 2010, 42.

Hollands classicisme in de zeventiende eeuw
Duivenvoorde staat ook aangegeven op de kaart 
van Rijnland uit 1647 door de landmeters Dou en 
Van Broekhuijsen (afb. 3.6). Vergelijking van de 
kaarten van het hoogheemraadschap Rijnland uit 
1615 en die uit 1647 leert dat de parkaanleg in de 
tussenliggende decennia is aangepast. Het 
dienstgebouw is verplaatst van het voorplein 
naar ten noorden van de oprijlaan. Langs de 
westzijde is aan de buitenzijde van de noordzuid 
georiënteerde Dobbewatering is dubbele 
boomsingel getekend. Hierdoor kwam de 
watering in het park te liggen. Een tweede, meer 
zuidelijke oprijlaan is toegevoegd en gaat achter 
het huis langs om op de oude laan aan te sluiten. 
De tekening suggereert een meer symmetrische 
aanleg met een korte as op het midden van het 
huis. Een ets van Den Haag uit 1667 van Cornelis 
Elandt bevestigt dit beeld. Duivenvoorde staat 
hierop afgebeeld als randprent. Het laat in vogel
vlucht het omgrachte landhuis zien met, symme
trisch, omheinde tuinen aan weerszijden 
bestaande uit parterres en moestuinbedden. In 
de noordelijke tuin staat op het snijpunt van het 
padenkruis een prieel. De tuin is nog steeds 
omsingeld. Tuinhistorici noemen deze tuinstijl 
het Hollands classicisme.110 Voor het kasteel ligt 
het voorplein met de boomrijen, aan weerszijden 
daarvan liggen omheinde boomgaarden. Op de 
achtergrond zijn de duinen te zien (afb. 3.7).

De uitleg van Duivenvoorde op de prent van 
Elandt is grotendeels vergelijkbaar met die op de 
Caarte van landen, den Huyze van Duvenvoirde aenbe-
hoorende van F. de Roos uit 1703 (zie afb. 3.8). 
Deze kaart is gebaseerd op een oudere kaart van 
Johannes Douw uit 1680, waarvan geen 
afbeelding bekend is. De aanleg is nu volledig te 
zien. De deeltuinen aan weerszijden van het huis 
hebben dezelfde diepte, maar lijken breder dan 
op de ets. Dit kan ook door een vertekende 
weergave van Elandt zijn. De noordelijke tuin is 
nu vierkant en de zuidelijk bestaat volledig uit 
nutstuinen. Voor het huis liggen omvangrijke 
boomgaarden. Het geheel is nog altijd door 
bomenrijen omgeven en heeft ook de twee 
toegangslanen naar de Veurseweg. 
De afgebeelde tuin werd waarschijnlijk 
gecreëerd bij de grootschalige verbouwing van 
het kasteel in 1631 en door Arent VIII (16101681) 
en vervolgens binnen de bestaande contouren 
verfraaid. Het is bekend dat Arent’s zoon, Jacob 
van Wassenaar (16491707) verschillende 
aanpassingen aan de tuin heeft doorgevoerd. 
Zo werd de ‘Achterwateringe’ (de 
Dobbewatering) achter het huis naar het 
zuidwesten verlegd en zijn in 1688 en 1689 
enkele boomgaarden vernieuwd.111 In 1686 kocht 
Jacob volièrevogels. Jacob breidde tevens zijn 
grondgebied uit met 15 morgen. 

Afb. 3.7 Duivenvoorde op een randprent van de kaart van Den Haag van C. Elandt uit 1667 (Collectie kasteel 

Duivenvoorde, inv.nr DV02151).



26
—

Uitbreidingen in de achttiende eeuw
In het eerste kwart van de achttiende eeuw 
bereikte de formele tuin haar grootste omvang. 
In 1707 erfde Arent IX Duivenvoorde van zijn 
vader Jacob. De nieuwe heer van Duivenvoorde, 
Voorschoten en Veur maakte meteen plannen 
voor een nieuwe tuinaanleg. Aanwijzing hiervoor 
is de vergunning die het Hoogheemraadschap 
van Rijnland in 1708 verleende om de afwatering 
te mogen omleggen in verband met een nieuwe 
tuin. Een jaar later verzocht Arent IX het 
Hoogheemraadschap om de waterhuishouding 
rondom huis en tuin te mogen verbinden met de 
Duivenvoordse polder. Dit alles wijst erop dat 
men bij de aanleg van de tuin te kampen had met 
wateroverlast. Om de problemen met water 

tegen te gaan werd op 6 september 1709 met een 
praam zand aangevoerd om de moestuin op te 
hogen en een beukenlaan te kunnen aanleggen. 
Op 11 oktober 1709 schreef Arent aan zijn 
schoonvader Hans Willem Bentinck dat hij de 
eerste mooie dag, na weken van storm en regen, 
heeft aangegrepen om naar Duivenvoorde af te 
reizen om de voortgang van de tuinaanleg in 
ogenschouw te nemen. Hij klaagt in deze brief 
over de waterplassen die vooral op de weilanden 
van Duivenvoorde staan. Verder vermeldt hij dat 
er elke dag bomen in de tuin doodgaan en 
degene die dood zijn worden gekapt. Hierdoor is 
het gebied rond het huis veranderd in een kale 
(zand)vlakte. Het bedroeft hem dat hij niet 
alleen hoge kosten moet maken voor de 

Afb. 3.8 Caarte van landen, den Huyze van Duvenvoirde aen behoorende uit 1703 van de hand van F. de Roos (collectie  

kasteel Duivenvoorde, inv.nr DV10138).
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112 Bierens de Haan 2010, 45.

tuinaanleg, maar ook dat het waarschijnlijk nog 
een tijd zal gaan duren voordat hij in de schaduw 
(van bomen) zal kunnen wandelen.112 Het feit dat 
er constant bomen doodgingen heeft waar
schijnlijk alles te maken met de natte terrein
omstandigheden. Ondanks de aanvoer van zand 
zal de bodem van het park erg nat zijn geweest 
en wilden nieuw geplante bomen niet goed 
aanslaan. In de brief verzoekt Arent verder zijn 
schoonvader om, gelijktijdig met de bomen die 
deze laatste uit Engeland laat overkomen, voor 
hem verschillende soorten appelbomen, prui
menbomen, kersenbomen, perzikbomen en 
kamperfoelie te bestellen.

Arent IX en zijn vrouw Anna Margaretha Bentinck 
(16831763) hadden verschillende familieleden die 
evenals zij gepassioneerde tuinliefhebbers waren 
en hen in de tuinkunst wegwijs konden maken. Zo 
was Johan van Arnhem (16361717), heer van 
Rosendael, een neef van Arent’s vader Jacob, een 
van de centrale figuren in de tuinkunst rond 1700. 
Hij was constant bezig om de tuinen op zijn 
landgoed Rozendael te verfraaien en adviseerde 
tevens andere tuinliefhebbers, waaronder 
koningstadhouder Willem III. Johan onderhield 
intensief briefcontact met zijn achterneven  

Arent IX en Jan Gerrit van Wassenaer en corres
pondeerde met hen over hun tuinen op respectie
velijk Rosendael, Duivenvoorde en Rosenburg. Uit 
verschillende passages in de briefwisseling blijkt 
dat ze samen bezig waren parterres te ontwerpen 
en dat ze schetsen hiervan over en weer stuurden. 
De families van Arent IX en Anna Margaretha 
behoorden tot de hofkring van koning Willem III 
en Mary. Arents schoonvader Hans Willem 
Bentinck, graaf van Portland (16491709), was 
onder andere opperintendant van de tuinen en 
parken van Willem III in Engeland. Eerder was hij 
betrokken bij de realisatie van de tuinen van 
Paleis Het Loo. Zelf had hij in 1674 het Haagse 
Zorgvliet aangekocht en daar nieuwe tuinen 
aangelegd. Er is correspondentie tussen de echte
lieden op Duivenvoorde en hun (schoon)vader 
bewaard gebleven, waarin over de wederzijdse 
tuinen werd gesproken en bestellingen werden 
geplaatst. Van de tuinaanleg op Duivenvoorde is 
geen ontwerper bekend. Het is goed mogelijk, 
gezien de expertise en de belangstelling van de 
eigenaren, dat zij de tuinen grotendeels zelf 
hebben ontworpen. De vormgeving zelf, die uit 
componenten met weinig onderlinge samenhang 
bestaat, lijkt daar ook op te wijzen. 

Afb. 3.9 Vogelvluchttekening van het park uit ca. 1709 (collectie kasteel Duivenvoorde, inv.nr DVS00476).
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113 Rijken (2005, 335, afb. 64.2) dateert deze 
tekening rond 1690.

114 Bierens de Haan 2010, 45-6.
115 Van deze kaart is een 

vogelvluchttekening gemaakt door 
Anco Wigboldus in 1964; zie Rijken 
2005, 335, afb. 64.3

In ca. 1709 werd er een grote vogelvluchtt ekening 
voor de nieuwe tuinaanleg van Duivenvoorde 
gemaakt (afb. 3.9).113 De ongesigneerde tekening, 
met zijn bijbehorende twintig tuingezichten in 
randtekeningen, geeft aan hoe Duivenvoorde in 
een elegante tuin moest gaan veranderen. Het 
ideaalbeeld toont een lange middenas die ver in 
het landschap doorloopt en met aan weerszijden 
symmetrisch gelegen omheinde tuinvakken. 
Hierin is een invloed van de in zwang zijnde 
tuinstijl het Frans classicisme zichtbaar. 
Waarschijnlijk werd het ontwerp in 1709 niet als 
zodanig uitgevoerd, maar later geleidelijk en 
afwijkend, gerealiseerd.114 De beoogde vergroting 
van de tuin is wel tot stand gekomen, net als de 
waterpartij in de as aan de achterzijde van het 
huis; het zichtkanaal of Grand Canal. Om de 
tuinaanleg in het natte terrein te kunnen 
realiseren werd er met een praam zand 
aangevoerd voor de moestuin en de beukenlaan. 

Rond 1717 vonden er, nadat Arent IX eigenaar 
was geworden, opnieuw grootschalige verbou
wingswerkzaamheden op Duivenvoorde plaats. 
Bij de verbouwing stond het verbeteren van de 
symmetrie en het vergroten van de harmonie 
van het geheel centraal. Het huis zou hierdoor 
beter aansluiten op de kort daarvoor aangelegde 
strak geometrische formele tuin. De zijvleugels 
kregen doorlopende schilddaken, alle vensters 
kregen schuiframen en de beeldbepalende 
schoorsteen werd verplaatst. De afsluitmuur van 
het voorplein werd geheel gesloopt en 
vervangen door een laag ijzeren hek, waardoor 
een visuele band met de tuin ontstond. De 
ophaalbrug maakte plaats voor een vaste brug. 
Een kaart uit ca. 1717 geeft een goed beeld van 
de aan alle zijden vergrote tuin (zie afb. 3.10). 
De parterre in kwadranten aan de noordzijde 
van het huis heeft nu een tegenhanger aan de 
zuidzijde. In de as van het huis aan de achter
zijde (westzijde) is een parterre de broderie 

Afb. 3.10 Met waterverf ingekleurde kaart van Duivenvoorde uit ca. 1717 (collectie kasteel Duivenvoorde).115
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116 Zoals geciteerd in Bierens de Haan 2010, 
46.

toegevoegd met daarachter een zichtkanaal. 
Opvallend zijn het grote aantal vijvers met 
uiteenlopende vormen en het complexe, deels 
asymmetrische padenpatroon. 
De wat scheef liggende aanleg op de kaart, zal in 
werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk een symme
trische aanblik hebben gegeven. Of de kaart een 
uitvoeringstekening (ontwerp) is of een 
opmeting van de gerealiseerde aanleg, is niet 
bekend. In 1717 lijkt de aanleg van de formele 
tuin grotendeels te zijn afgerond.  

Tegelijkertijd was ook de verbouwing van het 
huis gereed. De gevelsteen boven de voordeur 
van het huis vermeldt dat ’Arent van Wassenaer 
van Duvenvoirde dit kasteel, door de oudheid 
ter tijden bijna ingestort en vervolgens herhaal
delijk herbouwd, in 1717 heeft versterkt, hersteld 
en uitgebreid en de tuinen heeft versierd’.116

Jongere kaarten en afbeeldingen bevestigen dat 
de formele tuin rond 1717 afgerond moet zijn 
geweest. Een door landmeter Leendert 
Swemcoop vervaardigde kaart van Duivenvoorde 

Afb. 3.11 Chaarte van den Huise van Duivenvoirden en de landen daar aan hoorende uit 1736, opgemeten door  

Leendert Swemkoop (collectie kasteel Duivenvoorde, inv. nr DV10137.). 
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117 De kadastrale kaart had tot doel om tot 
een uniforme wijze van belastingheffing 
te komen. Grondgebruik en beplanting 
was van belang, voor zover deze aan 
inkomsten waren gerelateerd, zoals 
laan, hakhout, opgaand bos, akker en 
weide.

118 Bierens de Haan 2010, 50.
119 Of hiermee een vroege landschapsstijl 

werd gecreëerd, zoals Aschman (20-15, 
23) beweerd, durven we hier niet te 
stellen. Daarvoor waren er nog teveel 
elementen van de formele tuinaanleg 
aanwezig.

uit 1736 (zie afb.2.11), wijkt slechts in details af 
van de kaart uit 1717. Op de kaart staan in het 
park diverse bijgebouwen aangegeven, 
waaronder een oranjerie ten noorden van het 
huis (uit ca. 1717), twee dienstgebouwen (uit ca. 
1700) ten oosten ven het huis, vogelverblijven 
(gebouwd 17001717) ten noordwesten van het 
huis, een bijgebouw met onbekende functie (ca. 
1630) ten zuidwesten van het huis, de boerderij 
(uit ca. 1630) in het noorden van het park, en een 
tuingebouw met onbekende functie (uit ca. 1717) 
bij de noordwestelijke vijver.

Modernisering: de introductie van de  
landschapsstijl
De kadastrale kaart uit 1832 geeft een schema
tisch beeld van de tuin (zie afb. 3.12).117 De 
formele hoofdstructuur en de vijvers zijn op deze 
kaart nog duidelijk te zien. En dat terwijl er al 
vanaf 1765 aanwijzingen zijn dat het park werd 
gemoderniseerd en er met een andersoortige 
beplanting werd geëxperimenteerd op 
Duivenvoorde. De eigenaren lieten 36 verschil
lende soorten bloeiende bomen en heesters van 
de landgoederen Zorgvliet en Nijenhuis bij Heino 
komen via familierelaties.118 Uit het Haagse 
Zorgvliet werden onder andere rozenbottel, 
treurwilg, vogelkers, sleedoorn, jasmijn, 
kornoelje, jeneverbes, acacia, Spaanse aak en 
vlier aangevoerd. Van Charles John Bentinck (tot 
1773 eigenaar van Nijenhuis), kreeg men onder 
andere zwarte populier, catalpa, ptelea 
(lederboom), spirea, cornus, hydrangea, brem en 

ceanotus. Het is niet bekend waar deze bomen en 
heesters werden geplant en in welke samenhang 
of vormgeving. Waarschijnlijk zijn de verande
ringen tot wat nieuwe plantschema’s en de 
toevoeging van een enkel slingerpad beperkt 
gebleven, tot kort na de kadastrale opmeting.119

In de jaren 17711793 werd Duivenvoorde 
verhuurd. In de huurovereenkomsten is 
vastgelegd dat de huurder zowel het gebruik van 
het huis als de tuinen verkreeg. Bij het gebruik 
was visserij op de voorvijver, grachten en buiten
wateren inbegrepen. De huurder verplichtte zich 
tot het onderhoud van de tuinen door een 
tuinman met knechten of arbeiders. Verder 
moest hij de trekkassen, bakken, ramen en 
andere zaken die bij de boerderij hoorden in 
goede staat te houden, evenals de menagerie en 
de hokken. De verhuurder behield het gebruik 
van de fazantenhokken en twee stukjes grond 
langs de buitenlanen voor de kweek van bomen 
en aanplant. Het onderhoud van de opgaande 
bomen en het hakhout kwam voor rekening van 
de verhuurder.
Na de beëindiging van de verhuur liepen de 
onderhoudskosten in het begin van de negen
tiende eeuw zo op dat aan sloop werd gedacht. 
In 1817 kwam Duivenvoorde echter via vererving 
in bezit van Henriette Jeanne Christine van 
Neukirchen genaamd Nyvenheim (18071849). 
Na haar huwelijk met Nicolaas Johan 
Steengracht (18061866) betrok het echtpaar in 
1831 het landgoed. Het huis werd door hen gere
noveerd, zowel de binnen als buitenkant.  

Afb. 3.12 Uitsnede van de Kadastrale kaart uit 1832 van Duivenvoorde (collectie Nationaal Archief, Den Haag).
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121 Aschman (2015, 82, afb. 4.1-2) geeft een 
reconstructie van de historische paden- 
en vijverstructuur.
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Zo werden bijvoorbeeld alle ramen gewijzigd in 
empirevorm. Bij dit vernieuwde huis hoort een 
park in landschapstijl dat in fasen werd 
aangelegd. Enkele oude vijvers werden samen
gevoegd tot grote waterpartijen en de 
toegangsweg werd verlegd om de symmetrie op 
te heffen. De Engelse architect Donaldson kreeg 
de opdracht een nieuwe toegang met terras en 
bruggen te ontwerpen. Omstreeks 1845 werd dit 
ontwerp uitgevoerd. Twaalf zandstenen 
tuinvazen die eerder in de tuin stonden werden 
toen op de nieuwe toegangsbrug naar het 
kasteel geplaatst.
Het echtpaar legde contact met J.D. Zocher die 
in 1837 voor een ontwerp van de nieuwe 
parkaanleg de vorstelijke som van 600 gulden 
betaald kreeg. Tot ongeveer 1850 zijn op 
verschillende tijdstippen grote bedragen aan 
Zocher uitgekeerd voor de uitvoering van het 
parkontwerp.120 Het ontwerp van de landschap
pelijke tuin is helaas niet bewaard gebleven, 
maar de resultaten van Zocher’s werkzaam
heden zijn op de Topografische Militaire Kaart 
van 1850 al te zien (afb. 3.13). De kaart toont de 
slingerpaden van de landschapstuin. Er is een 
nieuwe, slingerende entree via de Boerenlaan. 
De strakke omgrachting rond het huis heeft 
plaats gemaakt voor een slingerende ’rivier’.121 In 
het zuidelijke deel lijken de werkzaamheden nog 
niet afgerond, gezien het schematische verloop 
van de paden. De Dobbewatering is deels 
gewijzigd in landschapsstijl. De twee grote 
‘ronde’ vijvers aan de achterzijde van het kasteel 
staan nog aangegeven. Het Grand Canal is al wel 
dicht gegooid en er is weer een wegverbinding 
langs de zuidelijke kant van het huis naar het 
westen (over de huidige spoorweg).

Deze laatste twee elementen zijn niet meer 
zichtbaar op de eerste uitgegeven Bonnekaart 
van het gebied rond Duivenvoorde uit 1876 en 
de topografische kaart uit 1900 (afb. 3.14). In het 
midden van de negentiende eeuw onderging de 
tuin van Duivenvoorde nogmaals een verande
ring. De komst van de spoorlijn HaarlemDen 
Haag Holland spoor betekende dat het kasteel
park moest worden aangepast. In 1843 verloor 
Nicolaas Johan Steengracht zijn zaak tegen de 
aanleg van de spoorlijn over zijn grondgebied bij 
de Raad van State en moest hij weidegrond 
direct achter het park afstaan. Een gedeelte van 
de door Zocher landschappelijk aangepaste 
Dobbewatering moest worden gedempt en 
verlegd. Op de topografische kaart uit 1900 is 
het slingerende verloop van de nieuw 
aangelegde ‘beek’ zichtbaar. Ook andere 
elementen in de tuin werden aangepast. Op de 
Bonnekaart uit 1876 is nog wel de oude vijver in 
het voorpark zichtbaar. Deze is op de 
Bonnekaart van 1896 omgevormd tot een 
halfronde vijver. Ten noorden hiervan ligt de 
jachtopzienerswoning. 

Beheer en behoud in de twintigste eeuw
In 1912 kwam het landgoed in bezit van Willem 
Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der 
Oye (18891957). Hij probeerde Duivenvoorde 
zoveel mogelijk in stand te houden. In 1917 betrok 
hij samen met zijn zuster het huis. Er brak een 
periode van relatieve rust aan. De periode van de 
Tweede Oorlog maakte hieraan een einde. In de 
bezettingsjaren waren er Duitsers op 
Duivenvoorde ingekwartierd. Woningen en 
gebouwen op het landgoed werden gevorderd, 
onder andere voor de opslag van munitie en 
wapentuig. Op 29 maart 1945 brachten Duitse 
troepen de op Duivenvoorde aanwezige munitie 
en V2onderdelen tot ontploffing, waarbij veel 
schade aan het kasteel werd toegebracht.122 
Schade aan het park moet er ook zijn geweest 
maar de omvang van die schade is niet bekend. 
Bij de restauratiewerkzaamheden in de periode 
van 19581963 werd het huis onder leiding van 
architect E.A. van Canneman deels gerestaureerd 
en gereconstrueerd naar de toestand van 1631 en 
1717. Het negentiendeeeuwse neogotische 
portaaltje in het huis en het terras voor het huis 
bleven gehandhaafd. 
Het landschapspark lijkt in de tweede helft van 
de negentiende en eerste decennia van de 
twintigste eeuw goed onderhouden te zijn.123 

Afb. 3.13 Uitsnede van de topografische kaart van 1850 

van Duivenvoorde.



32
—

124 Archiswaarnemingsnr. 21677, 21678, 
21679.

125 Archiswaarnemingsnr. 21676.
126 Archiswaarnemingsnr. 24105.
127 Canneman& Van de Klooster 1967.
128 Scheffer 2010, 63-64.
129 Leuvering & Nilesen 2014.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog volgt een 
periode van verminderd onderhoud vanwege de 
disbalans tussen stijgende lonen en afnemende 
inkomsten uit het landgoed. Dat had met name 
negatieve gevolgen voor de detaillering, zoals 
afname van de diversiteit van de (bloeiende) 
beplanting, het overheersen en uitgroeien van 
sterke soorten, het dichtgroeien van zichtlijnen 
en het vervagen van de belijning van de paden 
en oevers. Het park groeide geleidelijk dicht.
Op 12 april 1960 werd de Stichting Duivenvoorde 
opgericht en het landgoed en kasteel door de 
familie Schimmelpenninck van der Oye overge
dragen aan deze stichting. Een deel van het 
kasteel wordt nog steeds bewoond door leden 
van de familie. Op vrijdag 6 september 1963 
vond de opening plaats van het grondig geres
taureerde kasteel als museum. 

Na jaren van extensief beheer dreigde het park 
enkele jaren geleden zijn aantrekkingskracht 
voor bezoekers te verliezen. Het nieuwe inrich
tingsplan van Michael van Gessel moet het tij 
keren. Het plan beoogt de revitalisering en 
vernieuwing van het park. 

3.3 Vondsten en archeologisch onderzoek

Vondsten
In het verleden zijn er op het terrein van kasteel 
Duivenvoorde verschillende vondsten gedaan  
en archeologische onderzoeken uitgevoerd  
(afb. 3.15).In 1989 zijn verspreid over het 
landgoed tijdens veldkarteringen langs sloot
kanten meerdere vuurstenen afslagen 
gevonden. De artefacten, waaronder enkele 
schrabbers, worden gedateerd in het laat neoli
thicum (28502000 v.Chr.).124 

Verder zijn toen enkele scherven aardewerk uit 
de ijzertijd opgeraapt.125 In 1970 is ten oosten van 
het kasteelterrein een aantal scherven laatmid
deleeuwse aardewerk gevonden.126 Enkele jaren 
geleden zijn met een metaaldetector bij een van 
de muren van de moestuin verschillende 
metalen objecten bij elkaar gevonden. Het gaat 
om drie kopieën van munten uit de antieke 
wereld en een set drukletters. De voorwerpen 
zijn hier mogelijk gedurende de Tweede 
Wereldoorlog verborgen. In deze periode 
maakten Duitse troepen gebruik van het 
kasteelterrein. 

Onderzoek
Tijdens de restauratie van het kasteel in de jaren 
1958 tot 1963 door de Rijksdienst van 
Monumentenzorg kon de bouwgeschiedenis van 
het kasteel deels worden ontrafeld.127 Tijdens de 
restauratie bleken resten van de oudste kern van 
het kasteel, een donjon van minimaal 8 bij 8 m, 
nog bewaard te zijn (baksteenformaat 32x15, 
5x9 cm). Ook zijn er tijdens de restauratie 
muurresten gevonden (baksteenformaat 
29x14x7 cm) die duiden op een ommuring rond 
de toren.128

In 20122013 zijn er voorafgaan de aan de 
aanpassingen aan de tuin twee onderzoeken op 
het terrein uitgevoerd. Beide onderzoeken 
bestonden uit een archeologische bureauonder
zoek en inventariserende veldonderzoek(IVO), 
verkennende fase. Het onderzoek in 2012 is 
uitgevoerd door Synthegra ter hoogte van een 
nieuw te graven sloot aan de oostzijde van het 
terrein.129Er zijn verspreid over het tracé van de te 
graven sloot vier boringen gezet. Het booron
derzoek heeft uitgewezen dat de overgang van 
het Laagpakket van Schoorl (Oud Duinzand) naar 
het hierop gelegen veenpakket nog intact is. De 
diepteligging van de top van het Laagpakket van 
Schoorl varieert van 110 cm onder maaiveld 
(ca. 1,2 m –NAP) in het zuidwesten tot 190 cm 
onder maaiveld (ca. 2,0 m –NAP) in het noord
oosten. De dikte van het veen neemt eveneens 
toe in noordoostelijke richting, zodanig dat de 
top van het veen in het hele onderzoeksgebied 
op nagenoeg dezelfde diepte ligt (75 tot 90 cm 
beneden maaiveld). Het veen heeft geen 
veraarde top, wat doet vermoeden dat er binnen 
het plangebied veen is afgegraven.
In 2013 heeft IDDS onderzoek uitgevoerd in het 
zuidwestelijke deel van het park, waar een 

Afb. 3.14 Uitsnede van de topografische kaart van 1900 

van Duivenvoorde. 



33
—

130 Koekkelkoren & Moerman 2013.
131 Leuvering 2014; Kok & Knul 2013.Afb. 3.15 ARCHIS-waarnemingen in het gebied rond Duivenvoorde.

nieuwe vijver, en in het zuidwesten, waar een 
nieuwe sloot zijn gepland (afb. 3.16).130Het 
onderzoek heeft uitgewezen dat de bodemop
bouw op deze twee locaties sterk van elkaar 
verschilt. Het westelijke deelgebied ligt in een 
laagte waar veen is gevormd (boringen 5 t/m 12). 
Op twee plekken zijn mogelijk duintjes aange
troffen. De boringen waarin deze duintjes zijn 
aangetroffen lagen ca. 100m uit elkaar. Tussen 
deze duintjes bevond zich een veenlaag. De 
duintjes en het veenzijn afgedekt door een laag 
duinzand. De veenlaag is doorsneden door een 
vijver die tot 2,5 m onder maaiveld reikte 
(boring 7). De vijver is in één keer gedempt met 

zand. De ondergrond van de locatie in het zuid
oostelijke deel van het park (boringen 1 t/m 4) 
bestaat uit kalkloos zand van de strandwal/Oude 
duinen. Hierop lag een pakket bosgrond van 
ca. 80 cm dikte. Op twee plaatsen is dit pakket 
vergraven bij de aanleg van een sloot. Deze sloot 
is gedempt, maar nog zichtbaar als laagte ten 
noordwesten van een nieuw aan te leggen sloot.

In 2013 is een inventariserend veldonderzoek 
voorafgaande aan de realisatie van een nieuwe 
sloot rondom een geplande parkeerplaats aan 
de noordoostzijde van het kasteelpark 
uitgevoerd.131 In eerste instantie is er een boor
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onderzoek uitgevoerd en daarna een proefsleuf 
van 2 bij 10 m uitgegraven. De diepteligging van 
de top van het Laagpakket van Schoorl varieert 
van 110 cm beneden maaiveld in het zuidwesten 
tot 190 cm beneden maaiveld. De dikte van het 
veen neemt eveneens toe in noordoostelijke 
richting, zodanig dat de top hiervan op 
nagenoeg dezelfde diepte ligt (75 à 90 cm 
beneden maaiveld). Ook hier is de bovenkant 
van het veen niet veraard. De top van het 
bodemprofiel bestaat in het onderzoeksgebied 
uit een 75 tot 90 cm dikke laag opgebrachte 
grond, die veelal uit zand met kleibrokken en 
veenbrokken bestaat. 

In 2013 is een bureau en booronderzoek 
uitgevoerd voor de zogenaamde Corridor van 
Duivenvoorde gelegen ongeveer 500 m ten 
zuiden van het kasteel.132 Het booronderzoek 
heeft uitgewezen dat er hier sprake is van 
relatief intacte afzettingen die tot de oude 
duinen gerekend kunnen worden. In het noord
westelijke deel is dit landschap afgedekt met een 
pakket veen. Ten zuidoosten van de strandwal is 
sprake van een kleiig opgevulde waterloop met 
een breedte van ca. 20 m aangetroffen. Binnen 
deze voormalige geul lijkt sprake van een 
smallere jongere fase met een breedte van  
ca. 12 m. Deze jongere fase zou verband kunnen 
houden met het kanaal van Corbulo, maar ook 
een natuurlijke kreek kunnen zijn. Binnen het 
gebied zijn resten aangetroffen van de in de 
zeventiende eeuw gestichte buitenplaats 
Noorthey. In 2014 en 2015 zijn tuinhistorische 

inventarisaties gemaakt van de verschillende 
elementen in het park en daarbuiten.133 Hierbij is 
uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikke
ling van de tuinen en het park en zijn tal van 
kaarten, luchtfoto’s en de collectie foto’s in het 
huisarchief op kasteel Duivenvoorde geraad
pleegd. Tevens is destijds de tuinhistorische 
waarde van de parkaanleg bepaald. 

3.4 Gespecificeerde archeologische 
verwachting 

Algemeen
Het duin en strandwallenlandschap waar het 
landgoed Duivenvoorde in ligt, is al in gebruik 
sinds het late neolithicum. Dit landschap heeft 
op gemeentelijke verwachtingskaart van 
LeidschendamVoorburg, Voorschoten en 
Wassenaar een hoge archeologische verwach
tingswaarde.134 Op het terrein van Duivenvoorde 
zijn er aanwijzingen dat al activiteiten in de 
prehistorie plaatsvonden. Op het landgoed zijn 
in het verleden op verschillende tijdstippen 
vuurstenen artefacten en een stenen bijl uit het 
neolithicum gevonden. Uit de directe omgeving 
zijn verder vondsten uit de ijzertijd bekend. De 
verwachting voor resten uit de prehistorie is op 
basis van het eerder uitgevoerde onderzoek 
echter laag. Het gaat om betrekkelijk lage delen 
van het landschap, met uitzondering van enkele 
duintjes en een strandwal.
Op het terrein stond vanaf het midden van de 
dertiende eeuw kasteel Duivenvoorde. Het kasteel 
is in een aantal bouwfasen uitgegroeid naar haar 
huidige vorm. Activiteiten zullen zich in de late 
middeleeuwen vooral geconcentreerd hebben 
rond het kasteel. In hoeverre er toen al sprake was 
van een siertuin is onduidelijk, er zullen zeker wel 
nutstuinen zijn geweest. In de zeventiende eeuw 
werd het kasteel ingrijpend verbouwd en werd 
een groots opgezette tuin aangelegd. In de bodem 
zullen resten van deze tuinaanleg en van latere 
tuinfasen bewaard zijn gebleven. 

Datering
De verwachting is dat er vooral resten van de 
landschapstuin bewaard zijn gebleven. Deze 
resten dateren voornamelijk uit de negentiende
twintigste eeuw. Daarnaast kunnen er resten van 
de oudere formele tuinaanleg bewaard zijn en 
zelfs die uit de middeleeuwen. Niet uitgesloten 

Afb. 3.16 Locatie van de boringen van IDDS in het park van 

Duivenvoorde (bron: Koekkelkoren & Moerman 2013).
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kan worden dat er tevens sporen en vondsten 
uit de prehistorie (neolithicum en ijzertijd) en 
late middeleeuwen aanwezig zijn. De kans 
hierop is evenwel klein. 

Complextype
Het onderzoeksobject is de tuin van 
Duivenvoorde. Hoe de tuin er in de middel
eeuwen heeft uitgezien is niet bekend. Ook over 
de zeventiendeeeuwse situatie zijn we slecht 
geïnformeerd. Vanaf de achttiende eeuw werd de 
tuin in fasen omgevormd van een formele tuin tot 
een landschapspark. Deze transformatie wordt 
geïllustreerd door kaarten van de tuin uit 1703, 
ca. 1709, 1717 en 1736 en enkele jongere 
kadastrale kaarten. Vraag is echter in hoeverre 
deze kaarten de daadwerkelijk aanleg weergeven, 
een (niet uitgevoerd) ontwerp of een geïdeali
seerd beeld. Het archeologisch onderzoek biedt 
de mogelijk om meer informatie te krijgen over 
wat er daadwerkelijk is aangelegd, en daarmee 
een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid 
van het overgeleverd beeldmateriaal. 
Er worden op basis van de kaarten voornamelijk 
resten van verschillende fasen van de tuin 
verwacht, zoals vijvers en bijbehorende water
werken, sloten, verharde en onverharde paden en 
pleinen, plantvakken, plantgaten en boomvallen, 
grondbewerking en –verbetering (spitsporen, 
drainage) en paalsporen van houten constructies. 
Gezien het gebruik van het park gedurende de 
Tweede Wereldoorlog voor militaire doeleinden 
kan niet worden uitgesloten dat er resten uit 
deze periode worden aangetroffen. 

Omvang
Het onderzoeksgebied is in principe het gehele 
park, maar het archeologische onderzoek wordt 
gestuurd door de geplande bodemingrepen in 
verband met het nieuwe tuinontwerp. Onderzoek 
vindt alleen plaats op plekken waar verstoring 
van de bodem is voorzien. De aanleg van een 
gedeeltelijk nieuwe padenstructuur maakt het 
mogelijk om verspreid over het parkterrein 
archeologische waarnemingen te doen. De waar
nemingsmogelijkheden zijn beperkt vanwege de 
verwachte aard en omvang (zowel horizontaal als 
verticaal) van de graafwerkzaamheden.

Diepteligging
De resten van de tuinaanleg bevinden zich naar 
verwachting deels direct onder de huidige 
graszode en strooisellaag. Veel van deze resten 

zullen in de eerder vastgestelde ‘geroerde’ 
bovengrond liggen. De diepte van deze resten is 
afhankelijk van hun aard. Paden en bestratingen 
zullen niet diep reiken. Hetzelfde geldt voor 
plantgaten en bedden. De sloten, vijvers en 
daarmee samenhangende elementen en 
structuren kunnen nog een aanzienlijke diepte 
hebben.

Archeologische stratigrafie en diepte van 
vondstlagen
Volgens het Inventariserende booronderzoek uit 
2013 is de ‘geroerde’ bovengrond maximaal 
80 cm dik. Hieronder bevindt zich duinzand. De 
dikte van de ‘geroerde’ bovengrond zal variëren 
in de verschillende delen van het plangebied. 
Verwacht wordt dat de met de verschillende 
fasen van de tuinaanleg samenhangende lagen 
en sporen zich direct vanaf het maaiveld kunnen 
manifesteren. Tevens moet rekening worden 
gehouden met door ophogingslagen afgedekte 
sporen en fenomenen. Deze zullen dieper liggen. 

Specificering te verwachten structuren
• In het zuidwesten van het terrein wordt op 

basis van de historisch kaarten een vijver met 
een natuurstenen rand en omloop verwacht. 
De vijver moet zijn opgevuld bij de aanleg van 
de landschapstuin. De vulling van de vijver 
bestaat waarschijnlijk uit zand, maar hier 
kunnen ook elementen van de vijverrand en 
ander materiaal uit de tuin gebruikt zijn om de 
vijver te dempen. Onduidelijk is of de vijver 
gevoed werd met water van elders. Als dit het 
geval is, kunnen waterkanalen en buizen 
worden verwacht;

• Van de oude paden is niet bekend of deze 
verhard waren en zo ja, met welk materiaal? 
Het is mogelijk dat de paden een bakstenen of 
houten randopsluiting hadden. Dit is van de 
oude kaarten van de tuin niet af te leiden;

• Van de beplanting worden plantgaten, plant
vakken en boomvallen verwacht. Tevens 
kunnen scherven van tuinvazen en bloem
potten worden gevonden. Verder kunnen 
paalsporen verwacht worden van steunpalen, 
hekwerken, en dergelijke. Ook de plant
vakken, bomenrijen en hagen kunnen opsluit 
of afwekingsranden van natuursteen, 
baksteen of hout hebben gehad. Daarnaast 
kunnen sporen van grondbewerking en 
verbetering, zoals spitsporen, en drainage 
worden verwacht; 
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• Tenslotte kunnen sloten, grachten en greppels 
worden verwacht. Het is niet bekend of deze 
beschoeid waren.

Anorganische artefacten
Er worden kleine aantallen vondsten verwacht, 
vooral keramisch en andere bouwmateriaal van 
randen en funderingen van vijvers en opslui
tingen van paden en plantvakken en bestrating, 
zoals baksteen, mortel, cement en hout en 
verhardingsmateriaal van paden (zoals zand, 
grind, schelpen en baksteen). Verder buizen voor 
waterleidingen en drainage. Het is mogelijk dat 
bij de plantgaten van bomen of struiken metalen 
strips met soortnamen gevonden worden. 
Tevens kunnen delen van tuingereedschap en 
fragmenten van tuinvazen en bloempotten 
worden gevonden.
Verder kan aardewerk, botmateriaal, metalen 
gebruiksvoorwerpen (munten, knopen) delen 
van kleipijpen en vensterglas worden gevonden. 
Deze vondsten zullen samenhangen met 
mogelijke bemesting van de tuin, deponeren van 
afval van het huis, en het gebruik van de tuin, 
zoals bloempotten en ompotten. Het aantal 
vondsten zal naar verwachting klein zijn.

Organische artefacten
In de diepere ondergrond kunnen resten 
gevonden worden van houten beschoeiingen, 
vijverranden en duikers. Verder rond de vijver 
houten aan en afvoerbuizen voor water. 

Archeozoölogische en botanische resten
Naast mogelijke (huis)dierbegravingen in de tuin 
is het mogelijk om in de vijver, sloten en grachten 
resten van vissen en amfibieën aan te treffen. 
Wellicht zijn de vijvers als visvijvers gebruikt.
De vijver, sloten en grachten zijn kansrijk voor 
wat betreft het aantreffen van botanische resten 
(pollen, zaden en macrostresten) zowel van de 
planten in de tuin als die in de directe omgeving 
hiervan. Ook in de vullingen van de plantgaten 
kunnen deze worden verwacht. Mogelijk is er 
een match met in historische bronnen genoemde 
plantensoorten.

Gaafheid en conservering
De verwachte fysieke kwaliteit is vooralsnog 
onbekend, aangezien in de inventariserende veld
onderzoeken geen onderscheid wordt gemaakt 
binnen het pakket ‘geroerde’ bovengrond. 

Hierdoor is onduidelijk in hoeverre delen van de 
formele tuinaanleg zijn verstoord of bewust 
verwijderd bij de aanleg van de latere landschaps
tuin en het onderhoud daarvan. De gaafheid en 
conservering van de verschillende tuinfasen is één 
van de kernvragen van dit onderzoek

Mogelijke verstoringen
Resten van de formele en landschapstuin 
kunnen in de negentiende en twintigste zijn 
aangetast door graafwerkzaamheden. Hierbij 
moet in de eerste plaats worden gedacht aan 
onderhoudswerkzaamheden van de landschaps
tuin, zoals het rooien en planten van bomen en 
struiken, het uitbaggeren van waterpartijen en 
onderhoud van paden. Rond de gebouwen 
zullen in de loop der tijd verstoringen 
opgetreden, bijvoorbeeld bij de aanleg van 
leidingen en riolering. Niet duidelijk is in 
hoeverre het gebruik gedurende de Tweede 
Wereldoorlog door Duitse soldaten tot 
aantasting heeft geleid. Afgaande op de beschik
bare gegevens lijkt er geen sprake te zijn van 
grootschalige verstoringen.

3.5 Vraagstelling en onderzoeksvragen

3.5.1 Vraagstelling

Vanwege de aard en omvang van de civieltechni
sche ingrepen in het kader van de herinrichting 
van het park heeft het onderzoek een beperkte 
vraagstelling. De vraagstelling richt zich 
allereerst op de inhoudelijke (aard, omvang en 
datering) en fysieke kwaliteit van de te 
verwachten archeologische resten in de tuin: 

• Wat is de aard, omvang en datering van de  
op grond van het bureauonderzoek te 
verwachten tuinelementen (paden, sloten, 
vijvers, plantbedden etc.), en in hoeverre 
komen de locatie en opbouw overeen met 
hetgeen uit archivalia kan worden afgeleid?

• Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en 
conservering) van de elementen van de 
opeenvolgende tuinfasen?
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135 In 1688 en 1689 worden appel-, peer en 
kersenbomen en notenbomen besteld. 
In een brief uit 1709 worden 
verschillende soorten appelbomen, 
waaronder pippingen (goudreinetten), 
Engelse carlijns, winter- en 
zomerparamains en nonparailles, 
pruimenbomen kersenbomen, 
perzikbomen en camperfoliebomen uit 
Engeland besteld; zie Bierens de Haan 
2010, 45.

136 In de geschreven bronnen uit het derde 
kwart van de achttiende eeuw wordt de 
levering van onder andere rozenbottel, 
treurwilg, vogelkers, sleedoorn, 
jasmijn, kornoelje, jeneverbes, acacia, 
Spaanse aak, vlier, zwarte populier, 
catalpa, ptelea (lederboom), spirea, 
cornus, hydrangea, brem en ceanotus 
vermeld; zie Bierens de Haan 2010, 50.

137 In huurovereenkomsten uit de jaren 
1771-1793 wordt vermeld dat er sprake is 
van visserij op de voorvijver, grachten 
en buitenwateren; zie Bierens de Haan 
2010, 50-51.

Daarnaast heeft het onderzoek tot doel 
methoden en technieken te ontwikkelen, testen 
en evalueren voor tuinarcheologisch onderzoek. 
Ook hierop richt zich de vraagstelling: 

• In hoeverre zijn de toegepaste methoden en 
technieken geschikt voor het onderzoeken van 
een historische tuinaanleg, en indien deze 
ontoereikend zijn, hoe kunnen deze worden 
verbeterd of aangepast?

3.5.2 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen zijn opgesplitst naar de op 
basis van het bureauonderzoek onderscheiden 
tuinfasen: de formele tuin uit de achttiende 
eeuw en de landschapstuin uit de negentiende 
eeuw. Daarnaast zijn er enkele vragen geformu
leerd voor specifieke delen van de tuin, de 
betrouwbaarheid van het historische kaart
materiaal van de tuin, de bruikbaarheid van de 
toegepaste methoden en technieken en de 
meerwaarde van archeologisch veldwerk bij het 
onderzoek naar historische tuinen te onder
zoeken.

Formele tuin
• In hoeverre is de formele tuinaanleg , zoals 

afgebeeld op de achttiendeeeuwse kaarten, 
als een ‘laag’ onder de latere landschappelijke 
tuinaanleg bewaard gebleven?

• Komen de resten overeen met de elementen, 
zoals aangegeven op de historische kaarten, 
waaronder die uit 1717?

• Welke soorten fruit werden er gekweekt in de 
boomgaarden135 en welke planten stonden er 
in de tuin?136

• Op welke afstanden stonden de bomen van 
elkaar?

• Welk type profiel hebben de paden? Welk 
verhardingsmateriaal is er gebruikt? Was er een 
kantsluiting, en zo ja waaruit bestond deze?

• In hoeverre werden de paden begeleid door 
boombeplanting, bloembedden of kuip
planten? Welke bomen zijn gebruikt en op 
welke afstand stonden deze van elkaar?

• Hoe heeft de formele vijver in de noordwest
hoek van de tuin er precies uit gezien?
  Hoe was de opbouw van de muren van de 

vijver (hardstenen rand op bakstenen 
metselwerk of alleen metselwerk)?

  Wat was de diepte van de vijver en waaruit 
bestaat de opvulling?

  Was het een visvijver, en zo ja waaruit blijkt 
dat137?

  Zat er een bodem in de formele vijver, en zo 
ja van welk materiaal was deze?

  Hoe werd de vijver van water voorzien?
• Stamt de puinverharding van de noordooste

lijke toegangsweg (die nu dood loopt op de 
spoorlijn) uit de tijd van de formele tuin, en zo 
ja hoe is de opbouw?

Landschapstuin
• Uit welk materiaal bestond de beschoeiing 

van de landschappelijke vijver en ‘beek’? 
Hoe zag de oeverlijn eruit (hellingshoek)?

• Uit welk materiaal bestond de verharding van 
de landschappelijke paden? 

• Was er een kantsluiting, en zo ja waaruit 
bestond deze?

De opnieuw aan te leggen zuidoostelijke 
toegangslaan door weiland/bosje
• Zijn er nog resten van de oude laan aanwezig, 

en zo ja waaruit bestaan deze?
• Zijn er nog plantgaten van bomen, en zo ja 

wat is de afstand tussen de plantgaten. Wat 
voor soort bomen hebben hier gestaan?

Historisch kaartmateriaal
• In hoeverre zijn de historische kaarten van de 

formele tuin waarheidsgetrouw?

Methoden en Technieken
• Zijn de gehanteerde methoden en technieken 

(zie hoofdstuk 4) toereikend om de onder
zoeksvragen te beantwoorden? De beant
woording beargumenteren;

• Wat is de meerwaarde van archeologisch 
onderzoek bij het onderzoek van historische 
tuinen?
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4 Onderzoeksmethoden en 
technieken

4.1 Inleiding

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het 
documenteren van de resten van de achttiende
eeuwse formele en de negentiendeeeuwse land
schappelijke tuin. Op basis van het bureauonder
zoek en het inrichtingsplan zijn hiervoor 
onderzoekslocaties geselecteerd. Dit zijn enerzijds 
plekken waar in het kader van de herinrichting 
graafwerkzaamheden plaats zullen vinden en 
anderzijds locaties waar op de historische kaarten 
interessante elementen of structuren staan 
aangegeven. Bijkomend doel is het onderzoeken 

van wat er op de historische kaarten is aangegeven. 
Is hetgeen er op de kaarten staat (pad, vijver, 
constructie) daadwerkelijk aanwezig, en zo ja wat is 
de exacte aard, opbouw en datering daarvan? 
In de tweede plaats heeft het onderzoek tot doel 
methoden en technieken te ontwikkelen, toe te 
passen en deze te evalueren. 
Teneinde de meest interessante en geschikte 
onderzoekslocaties te kunnen bepalen waar 
civieltechnische ingrepen plaats vinden, is veel 
aandacht besteed aan het georefereren en het 
aan de hand van een vergelijking toetsen van de 
betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de 
achttiendeeeuwse kaarten. Tijdens het 
veldwerk is vervolgens gekeken in hoeverre de 

Afb. 4.1 Topografische kaart met de locaties van de geplande graafwerkzaamheden. In rood de geplande 

waterpartijen en in paars de nieuwe paden.
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138 Aschman 2014; Aschman 2015.
139 De Vries 2010.
140 Scheffer 2010; Bierens de Haan 2010.
141 De kaart is in tweeën opgevouwen 

geweest. De schaalbalk is aangegeven in 
24 Rijnlandse roeden en is goed 
zichtbaar tot en met het veertiende 
streepje(14x 3,767 r = 52,70 m). Deze 
kaart is gedetailleerder dan de andere 
twee kaarten.

op de kaarten aangegeven tuinelementen, zoals 
paden en vijvers, inderdaad aanwezig waren en 
hoe deze er precies uitzagen.

Beperkingen
Het onderzoek op landgoed van Duivenvoorde 
beperkt zich tot de bodemverstoringen die 
plaatsvinden in het kader van de herinrichting 
van het landgoed. De werkzaamheden waarbij 
de ondergrond geroerd wordt bestaan voorna
melijk uit vernieuwingen van wandelpaden en 
het uitgraven van (bestaande en nieuwe) water
partijen (zie afb. 4.1). 

Bij ingrijpende wijzigingen aan een rijksbe
schermde groenaanleg moet een verslag van een 
tuinhistorisch onderzoek conform de richtlijn 
ERM 6001 beschikbaar zijn. Een dergelijk 
onderzoek was bij aanvang van de werkzaam
heden in het kader van de herinrichting van het 
park van Duivenvoorde niet aanwezig. De 
aannemer begon met de werkzaamheden, 
voordat een dergelijk onderzoek was uitgevoerd. 
Tijdens de werkzaamheden is een tuinhistori
sche waardestelling uitgevoerd door Korneel 
Aschman. Dit heeft geleid tot twee rapporten.138 
Beide rapporten waren nog niet beschikbaar 
toen het bureauonderzoek voor het archeologi
sche onderzoek werd uitgevoerd. Bij de 
totstandkoming van onderhavige rapportage 
zijn beide rapporten gebruikt. De archeologische 
bureaustudie beperkt zich tot bestudering van 
bestaande literatuur en verschillende historische 
kaarten. Er is vooral geput uit het boek 
Duivenvoorde. Bewoners, landgoed, kasteel, interieur 
en collectie uit 2010.139 Hierin staan waardevolle 
hoofdstukken over de ontwikkeling van kasteel 
en tuinaanleg.140 
De familiearchieven van de bewoners van 
Duivenvoorde zijn niet bestudeerd. Deze vormen 
een zeer rijke informatiebron, onder andere over 
de inkoop van plantmateriaal en het onderhoud 
van tuinen en park, maar gezien de reikwijdte 
van het onderzoek lieten niet toe deze bronnen 
te bestuderen. Ook is in dit kader afgezien van 
geofysisch onderzoek. De verwachting was dat 
de genese van de tuin aan de hand van de 
analyse en vergelijking van het historische kaart
materiaal inzichtelijk zou kunnen worden 
gemaakt, om vervolgens door middel van een 
aantal proefsleuven te worden gecontroleerd.

4.2 Kaartmateriaal beoordelen en 
georefereren

4.2.1 Kaarten beoordelen

Voor het tuinonderzoek van Duivenvoorde hebben 
we de beschikking over verschillende historische 
kaarten. Op de oudste, zeventiendeeeuwse 
kaarten (afb. 3.4, 3.5 en 3.6) staan alleen de 
grachten rond de tuin en enkele daarbinnen 
gelegen sloten aangegeven. Deze kaarten zijn niet 
op schaal en hierdoor slechts in beperkte mate 
bruikbaar. De eerder genoemde en afgebeelde 
kaarten uit 1703, 1717 en 1736 (afb. 3.8, 3.10 en 3.11) 
zijn wel op schaal uitgevoerd en veel gedetail
leerder. Deze kaarten zijn hierdoor veel geschikter. 
De kaarten uit 1703 en 1736 zijn door landmeters 
gemaakt: de eerste door F. de Roos en de tweede 
door de in Voorschoten woonachtige Leendert 
Swemcoop. De maker van de kaart 1717 is 
onbekend.141 Beide landmeters vermelden dat zij 
hun kaart op die kaart van Johannes Douw uit 1680 
hebben gebaseerd. Hieruit lijkt te kunnen worden 
afgeleid dat het terrein al in 1680 is ingemeten, 
waarna vervolgens in 1703 en 1736 wijzigingen in de 
aanleg zijn ingetekend. Als dit klopt, betekent dat 
dat eventuele fouten of afwijkingen in de opmeting 
bij het georefereren van de kaarten telkens op 
dezelfde plaats zou moeten terugkomen, tenzij het 
om later toegevoegde elementen gaat. 
Het voornaamste doel van de kaarten uit 1703 en 
1736 moet de grondboekhouding zijn geweest 
van het land behorende bij Duivenvoorde. Dit 
blijkt uit het Register met Romeinse nummering 
van de percelen en de bijbehorende vermelding 
van de oppervlakten. Bij de kaart uit 1703 is 
hiertoe een aparte legenda gemaakt en bij de 
kaart uit 1736 staan de oppervlakten vermeldt in 
de percelen. De kaart uit 1717 is veel gedetail
leerder dan die uit 1703 en 1736. 

Bij de kaartanalyse is tevens gebruik gemaakt van 
de kadastrale minuut van 1832 (afb. 3.12) Deze 
kaart is ingemeten door landmeter eerste klasse 
W.J. van Kampen. De meting is uitgevoerd op een 
schaal van 1:2.500. Het originele minuutplan is 
gescand door het kadaster. De minuutplannen 
van het kadaster zijn destijds ingemeten in een 
lokaal stelsel, dus niet in het Rijksdriehoeksnet. 
Deze kaart is zeer betrouwbaar.
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142 Door middel van een polynomiale 
functie kan een kaart weer in ‘vorm’ 
worden gebracht. Hierbij is echter wel 
vereist dat voldoende dichtheid aan 
referentiepunten genomen zijn, 
verspreid over het te transformeren 
gebied, anders ontstaan ongewenste 
vervormingen.

4.2.2 Aanpak

De historische kaarten zijn eerst getransformeerd 
(georefereren) naar het huidige RD. Om dit te 
kunnen doen zijn gemeenschappelijke punten 
nodig op deze en moderne kaarten. Voor het 
onderzoek zijn de eerder genoemde kaarten uit 
1703, 1717, 1736, de kadastrale minuut uit 1832, 
een uitsnede uit het Actuele Hoogtebestand 
Nederland (AHN2, in RD) en de moderne groot
schalige basiskaart (RD) gebruikt. De laatste kaart 
is vooral gebruikt als referentie en heeft een 
nauwkeurigheid van 30 cm en 60 cm voor respec
tievelijk ‘harde’ topografie , zoals bebouwing, en 
‘zachte’ topografie, waaronder slootkanten en 
begroeiing. 

Aangezien de afgelopen eeuwen de topografie 
sterk is veranderd, kunnen de achttiende
eeuwse kaarten niet rechtstreeks nauwkeurig 
worden gegeorefereerd met behulp van de 
huidige basiskaart. Dit moet in twee stappen. 
Als eerste stap is de kadastrale minuut uit 1832 
getransformeerd naar RD op basis van de 
huidige basiskaart. Deze minuutkaart bevat 
voldoende gemeenschappelijke topografie op 
basis waarvan georefereren mogelijk is. Er is een 
gelijkvormigheidstransformatie toegepast, 
waarbij zestien referentiepunten zijn gekozen 
rondom en in het park in de vorm van hoeken 
van gebouwen en snijpunten van hartlijnen van 
sloten en wegen (afb. 4.1). Vervolgens zijn de 
kaarten uit 1717 en 1736 getransformeerd met als 
referentie de al getransformeerde kadastermi
nuut 1832. Bij de transformatie van de kaart uit 
1717 is eveneens voor een gelijkvormigheids
transformatie gekozen. Na deze transformatie is 
de lengte van de schaalbalk gemeten. Deze 
bleek 52,75 m te zijn, dat is een kleine afwijking 
van de hierboven genoemde 52,7 m voor 
veertien roeden. Omdat deze kaart sterk en 
onregelmatig is vervormd, is de transformatie 
van de kaart 1736 de derde orde polynomiale 
transformatie gebruikt.142 Bij deze transformatie 
zijn 55 punten geselecteerd.

Actuele Hoogtebestand Nederland.
Het reliëf van het huidige park laat zich goed 
analyseren met het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN2). Het AHN is opgebouwd uit 
rastercellen met een grootte van 50 bij 50cm en 

een nauwkeurigheid van de hoogte van 
ongeveer 5cm. De combinatie van het 
AHNbeeld en de gegeorefereerde kaarten kan 
laten zien welke relicten van de verschillende 
tuinfasen zich nog aftekenen.
Als bron is gebruik gemaakt van de dataset AHN2 
maaiveldraster opgevuld en voor bewerkingen van 
het AHN2 bestand is gebruik gemaakt van ArcGIS 
met de extensie Spatial Analyst.
Het AHN2 bestand is nog tweemaal wiskundig 
bewerkt om het merendeel van de nog 
resterende lege cellen op te vullen met 
gemiddelde hoogtegegevens van naburige 
cellen. Voor de kleurschakering is gekozen voor: 
SpectrumFull Light met een transparantie van 
47%. Onder dit kleurenrasterbestand zijn drie 
afgeleide grijze rasterbestanden geplaatst. 
Tweemaal schaduw reliëf met licht uit resp. 
NW en NO richting en een Z factor van 5 met 
transparantie van resp. 48% en 40%.
Als laatste rasterbestand is een hellingklasse 
bestand gemaakt zonder transparantie.

Voor de analyse zijn de overige topografische 
(historische) kaarten over het uiteindelijke AHN 
beeld gelegd met of zonder transparantie.

4.3 Locatiekeuze 

De locatiekeuze waar archeologisch onderzoek 
wordt gedaan, is in de eerste plaats ingegeven 
door de aard en omvang van de bodem versto
rende civieltechnische ingrepen. Deze ingrepen 
zijn richtinggevend voor het onderzoek: daar 
waar geen civieltechnische bodemverstoringen 
plaatsvinden worden geen werkputten 
aangelegd. Bij de locatiekeuze voor de 
werkputten is tevens gebruik gemaakt van de 
gegeorefereerde kaart van het landgoed uit 1717. 
Deze kaart leverde een aantal interessante 
onderzoeklocaties op. Hieronder worden kort 
beschreven de voor het archeologische 
onderzoek relevante civieltechnische werkzaam
heden. Bij werkwijze (paragraaf 4.4) wordt een 
nadere toelichting gegeven.

1)  Ontgraven van sloot/gracht in de zuidwesthoek 
Op deze locatie wordt een sloot opnieuw uitge
graven. Het is de bedoeling dat het tracé van de 
nieuwe sloot samenvalt met dat van een oudere 
sloot. 
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Afb. 4.2 Putten- en boorplan.
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143 Dit deel van het plan is uiteindelijk niet 
uitgevoerd.

144 Van der Heiden 2014a.

2)  Ontgraven van sloot/gracht in de oosthoek 
Ook op deze locatie wordt een sloot nieuw 
uitgegraven. Het is de bedoeling dat het tracé 
van de nieuwe sloot samenvalt met dat van een 
voorganger.

3) Ontgraven van sloot/gracht in de noordhoek
Op deze locatie wordt een sloot (uit)gegraven. 
Het is de bedoeling dat het tracé van de nieuwe 
sloot samenvalt met dat van een oudere sloot. 

4) Ontgraven van sloot/gracht in de zuidhoek
Op deze locatie wordt een sloot (uit)gegraven. 
Het is de bedoeling dat het tracé van de nieuwe 
sloot samenvalt met dat van een voorganger. 

5)  Ontgraven van vijverpartij in het midden
westen van het park

Aansluitend op de bestaande waterpartijen 
wordt een grote vijver uitgegraven. Het onregel
matig gevormde nieuwe deel heeft een lengte 
van ongeveer 180 m en is op het breedste stuk 
35 m.

6) Aanleg van zuidelijke toegangsweg143

Het is de bedoeling dat de zuidelijke 
toegangsweg tot het landgoed wordt gerecon
strueerd. Deels zal hiervoor begroeiing moeten 
worden verwijderd en deels zal deze door een 
weiland komen te lopen. Voor de aanleg van  
het pad wordt een cunet van ca. 30 cm diepte 
uitgegraven.

7)  Aanleg van een nieuwe brug en stuw in het 
zuidwesten van het landgoed.

Deze locatie is vanuit archeologisch perspectief 
minder interessant.

8)  Aanleg van nieuwe padenstructuur op het 
landgoed

Verspreid over het gehele landgoed worden 
nieuwe paden aangelegd. De nieuwe padenstruc
tuur overlapt voor een deel de oude padenstruc
tuur. De nieuwe paden, en een gedeelte van de 
bestaande, worden (opnieuw) aangelegd, waarbij 
eerst een cunet van ca. 30 cm diepte wordt uitge
graven. Vervolgens wordt dit cunet opgevuld met 
een puinfundering en een nieuw wegdek.

Vervolgens is een beperkte veldinspectie 
uitgevoerd met als doel enerzijds oude tuinre
licten in kaart te brengen en anderzijds om de 
beoogde onderzoekslocaties te beoordelen op:

• toegankelijkheid (vegetatie/water);
• de staat van het maaiveld (vlak/onregelmatig, 

nat/droog);
• de hoogte van het maaiveld;
• eventuele (recente) verstoringen van de 

ondergrond (bandensporen, gerooide bomen, 
kuilen);

• vondstmateriaal aan het oppervlak;
• verstoring ondergrond (boringen);
• diepteligging archeologie (<30 cm voorkeur) 

(boringen).

Op basis van een veldinspectie zijn uiteindelijk 
veertien locaties voor opgravingsputten en zes 
voor booronderzoek gekozen.144 Hieronder volgt 
een beschrijving van de algemene werkwijze van 
de verschillende toegepaste methoden. 

4.4 Werkwijze

4.4.1 Algemene werkwijze opgraving

De bovengrond bestaat uit een 10 tot 15 cm 
dikke laag donkerbruine sterk humeuze 
tuinaarde. Deze laag zal machinaal in laagjes van 
maximaal 5 cm worden verwijderd. Het 
vermoeden bestaat dat deze laag niet ouder is 
dan de negentiende eeuw, toen de landschap
pelijke tuinaanleg werd gerealiseerd. Evenwel 
wordt het pakket op vondsten onderzocht. 
Wanneer de toplaag is verwijderd, wordt het 
vlak handmatig geschaafd. Er wordt om 
bestaande bomen heen gegraven. Dikke boom
wortels worden zoveel mogelijk gehandhaafd. 
Dunne wortels kunnen met de machine of een 
snoeischaar/zaag worden weggehaald. 
Grondsporen worden gedocumenteerd en 
vondsten verzameld. Diepere vlakken worden 
handmatig aangelegd. Afhankelijk van de strati
grafie zullen in totaal 2 tot 3 vlakken per werkput 
aangelegd worden. Alle vlakken worden 
ingemeten, gefotografeerd, getekend en gewa
terpast. Vondsten en monsters worden per 
spoorvulling verzameld. Bij de aanleg van 
vlakken en in lagen worden vondsten per vijf 
strekkende meter verzameld. Of de wand
profielen van de werkputten worden opgetekend, 
is afhankelijk van de stratigrafie en de vraag of 
documentatie en interpretatie bijdraagt aan de 
beantwoording van de onderzoeksvragen.
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Werkwijze van opgraven in padentracé 
(werkputten 1 t/m 4)
Verspreid over het landgoed worden bestaande 
paden vervangen door nieuwe. Voor de aanleg van 
de nieuwe paden wordt volgens bestek de bodem 
ca. 30 cm diep uitgegraven. Omdat de resten van 
oude paden en andere elementen van de histori
sche tuinaanleg naar vermoeden ondiep liggen, 
biedt dit goede kansen voor het bestuderen van 
deze elementen. Het vastleggen van het tracé van 
de paden, de opbouw en eventuele fasering zijn 
van belang. De putten 1 t/m 4 worden in laagjes 
van 510 cm verdiept tot ca. 0,30 m onder 
maaiveld. De nadruk bij deze werkputten zal vooral 
liggen op het bepalen van de ligging en opbouw 
van lineaire structuren. Daarnaast zal worden 
gekeken naar plantgaten en plantbedden. Deze 
worden niet alleen in het horizontale en verticaal 
vlak gedocumenteerd, maar tevens bemonsterd 
voor archeobotanisch onderzoek. De vlakken 
worden volledig gedocumenteerd. Alle lagen 
worden beschreven en vondstmateriaal wordt 
zoveel mogelijk per spoorvullingen of in vakken 
verzameld. Daarnaast vindt metaaldetectie plaats.

Werkwijze opgraven sloten (werkputten 5 t/m 10)
Hier worden profielputten gegraven, alvorens de 
sloten door de uitvoerder worden uitgegraven. 
De putten 5, 6, en 7 worden niet dieper gegraven 
dan nodig is voor de nieuwe waterpartijen. Het 
graven gebeurd met een minigraver onder 
toezicht en begeleiding van de veldarcheoloog. 
Het doel van de werkput is om de oude sloten in 
profiel te kunnen bestuderen en te bemonsteren 
(botanisch). Wanneer blijkt dat er evidente 
tuinelementen worden aangesneden kan 
besloten worden om een vlak aan te leggen. 
Alle aangelegde vlakken en profielen worden 
bestudeerd, beschreven en getekend. Monsters 
en vondsten worden per laag verzameld. 
Wanneer het grondwater een goede profiel
bemonstering verhinderd worden eventuele 
botanische monsters met behulp van een boor 
achter het profiel genomen. Het is niet noodza
kelijk om alle werkputten te graven. Wanneer 
een goed profiel is waargenomen, opgetekend 
en bemonsterd kan besloten worden om het 
onderzoek te beëindigen aan een waterpartij.

Werkwijze opgraven vijver (werkputten 11 t/m 13)
Het plan van aanpak voorzag in de aanleg van vier 
werkputten van 4 tot 6 m breed en variërende in 
lengte van 25 tot 25 m lang.145Deze aanpak 

conflicteerde echter met de wijze waarop de vijver 
uitgegraven zou worden en derhalve is het plan 
aangepast. Allereerst is er, voor de daadwerkelijke 
aanleg van de nieuwe vijver, een smalle proefsleuf 
aangelegd (werkput 11). Hiermee werd inzicht 
verkregen in de aard van de lagen in de 
ondergrond en de conservering van de archeolo
gische resten. Wanneer noodzakelijk geacht kon 
deze put uitgebreid en/of vergroot worden 
(werkput 12). De putten zijn laagsgewijs met de 
machine aangelegd. Het vlak is gefotografeerd, 
getekend en beschreven. Monsters en vondsten 
zijn zoveel mogelijk per laag of spoor verzameld. 
Vanwege hoge grondwaterstanden is de put niet 
diep aangelegd en zijn de profielen slechts 
gedeeltelijk gedocumenteerd. Uiteindelijk is de 
uitgraving van de nieuwe vijver archeologisch 
begeleid waarbij de onderzoekers tijd en ruimte 
kregen om eventuele archeologische resten te 
onderzoeken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 
derde werkput (13), waarin grote delen van de 
achttiendeeeuwse beschoeiing en vijvervulling 
zijn onderzocht. De vulling van de vijver is zowel 
bovenin als onderin bemonsterd voor archeo
botanisch en archeozoölogisch onderzoek.

Afwijkingen opgraven op het Programma van 
Eisen en Plannen van Aanpak
In het puttenplan zijn gedurende het veldwerk 
enkele veranderingen opgetreden. Werkput 7 
was ten noorden van werkput 5 gepland, in het 
tracé van de verwachtte achttiendeeeuwse 
watergang. Uit de resultaten van werkput 5 en 6 
echter werd het duidelijk dat de verwachtte 
watergang zich hier niet bevond, waarmee de 
aanleg van werkput 7 overbodig werd. Werkput 
9 was tussen de werkputten 8 en 10 gepland om 
de daar verwachte gracht te onderzoeken, 
wanneer deze niet in werkput 8 of 10 gevonden 
zou worden. De gracht is in de werkputten 8 en 
10 voldoende in kaart gebracht, zodat besloten 
werd werkput 9 niet te graven. Werkput 14 ten 
slotte was gepland voor het onderzoek naar de 
mogelijke zuidelijke toegangsweg tot het 
landgoed. De werkzaamheden aan deze 
zuidelijke toegangsweg zijn uiteindelijk niet 
uitgevoerd waardoor ook het archeologische 
onderzoek niet heeft plaatsgevonden. 
De geplande werkwijze om de vijver in het zuid
westelijke deel van het landgoed te onderzoeken 
is niet als zodanig uitgevoerd. Het oorspronke
lijke plan werd aangepast aan de werkwijze van 
het civieltechnische werk (zie boven).
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4.4.2 Algemene werkwijze boringen

Het primaire doel van de boringen was het 
opsporen en bemonsteren van achttiende
eeuwse waterpartijen. Tevens is de methode 
ingezet om fenomenen die in werkputten zijn 
waargenomen buiten de put te volgen om deze 
nader te duiden of af te bakenen in de ruimte. 
Alle boringen zijn gezet met de 7 cm edelman
boor en de 3 cm gutsboor. De boringen zijn 
beschreven conform SBB 5.2 van NITGTNO 
waarin de lithologische beschrijving conform 
NEN5104 wordt gehanteerd. Wanneer humeuze 
lagen zijn aangeboord in voormalige waterpar
tijen zijn deze bemonsterd voor botanisch 
onderzoek.

4.4.3 Algemene werkwijze sonderingen

Naar aanleiding van de vondst van een vrijwel 
intact plaveisel van baksteen, net onder het 
maaiveld bij werkput 2 is besloten om de 

zogenaamde prikstok meer systematisch in te 
zetten voor het opsporen van oude paden.146 
Hiervoor is gebruik gemaakt van een simpele 
prikstok (betonijzer aan handvat vastgemaakt) 
en een GPS om de waarnemingspunten in te 
meten.

4.4.4 Algemene werkwijze losse vondsten 
en waarnemingen

De aannemer werd gevraagd om vondsten bij 
werkzaamheden elders in het park bij de archeo
logen te melden. Deze werkzaamheden vielen 
buiten de archeologische onderzoeklocaties. Aan 
de hand van markeringen op de kaart en het 
uitgeven van vondstkaartjes zijn deze vondsten 
in kaart gebracht. De vondsten zijn gefotogra
feerd en beschreven. Tevens zijn door de onder
zoekers op het terrein verscheidene losse 
elementen die kunnen bijdragen aan het 
onderzoek aangetroffen, waaronder water
putten, bomen en een stenen plateau. Deze 
elementen hebben een spoornummer gekregen, 
zijn beschreven en ingemeten.
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5 Onderzoeksresultaten

5.1 Inleiding

De opgravingsstategie is bepaald aan de hand van 
het kaartmateriaal. Ten eerste de kaart met de in 
het kader van de herinrichting geplande civiele 
graafwerkzaamheden. Deze kaarten zijn gecom
bineerd met de historische kaarten van de tuin 
van Duivenvoorde om zo de meest geschikte 
onderzoekslocaties te kunnen bepalen. De acht
tiendeeeuwse kaarten zijn gegeogrefeerd en 
onderzocht op nauwkeurigheid en gedetailleerd
heid. De resultaten hier staan hieronder in 
paragraaf 5.2. De volgende stap bestond uit een 
gecombineerd booronderzoek, sonderingen en 
het graven van putten. De resultaten hiervan 
worden in de paragrafen 5.3 en 5.4 gepresen
teerd. Paragraaf 5.5 ten slotte behandelt de losse 
waarnemingen die tijdens het onderzoek op 
verschillende plaatsen en op verschillende 
manieren zijn gedaan op het terrein.

5.2 Resultaten kaartonderzoek

Als de kaarten van 1703 en 1736 over elkaar 
worden gelegd, op basis van een transformatie 
aan de hand van twee punten (snijpunten van 
midden sloten), dan blijkt dat de topografie van 
beide kaarten redelijk goed overeenkomt. Dit 
zou kunnen betekenen dat de kaart van 1736 
gemaakt is op basis van die uit 1703 en niet 
uitsluitend op die, zoals Swemcoop op zijn kaart 
vermeldde, van Douw uit 1680. 
De elementen op de kaart uit 1736 komen na 
transformatie goed overeenkomst met die op de 
kadastrale minuutkaart. Anders ligt dat bij de 
kaart uit 1717. Bij deze kaart kwamen er tijdens 
de transformatie enkele grote afwijkingen naar 
voren. Het kasteel blijkt volgens nameting, zoals 
op de kaart van 1717 staat aangegeven, niet 
rechthoekig van vorm te zijn, maar laat tussen 
de noord en zuidgevel een verschil in lengte 

Afb. 5.1 Uitsnede van de kadasterkaart uit 1831 met de referentiepunten die zijn gebruikt voor het georefereren.
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zien van 2,16 m. Op de kadastrale minuut van 
1832 is dit verschil ongeveer 1,60 m. Deze 
afwijking van de rechthoekige vorm is zeer 
waarschijnlijk ontstaan door een stapeling van 
afwijkingen tijdens de opeenvolgende 
bouwfasen van het kasteel. Door de verschil
lende zijgevellengtes heeft het kasteel een 
trapeziumvorm. Het omliggende perceel heeft 
exact dezelfde vorm en is blijkbaar op basis van 
het kasteel uitgezet.
Verder zijn er twee grote afwijkingen ten 
opzichte van de kaart 1736. De langwerpige 
vijver direct ten noorden van het kasteel 
inclusief de deeltuin noordoostelijk van het 
kasteel zijn op de kaart 1717 aanzienlijk zuidoos
telijker gelegen dan op de kaart van 1736. Dit zou 
kunnen betekenen dat de kaart uit 1717 een 
ontwerpkaart is en dat tijdens de aanleg van het 
park op een aantal locaties van dit ontwerp is 
afgeweken. De kaart 1717 laat een cartografisch 
scherp getekend en zeer gedetailleerd park zien, 
terwijl de omgeving zeer schematisch is weerge
geven. De kaart 1736 daarentegen geeft een 

gelijkmatig cartografisch beeld voor zowel het 
park als de omgeving. De parkaanleg ziet er op 
het eerste gezicht symmetrisch uit, maar dit 
blijkt bij nadere bestudering niet het geval. Op 
de kadastrale minuutkaart liggen de grote vijvers 
en de bebouwing duidelijk niet op één lijn, 
terwijl dat op de kaarten uit 1717 en 1736 wel het 
geval. Hier loopt een as ongeveer door het 
midden van het kasteel en het hart van de 
vijvers. Het voorgaande zou kunnen betekenen 
dat op deze kaarten de bebouwing niet 
nauwkeurig is gekarteerd. Opvallend is verder 
dat de bebouwing op de 1736 kaart als opstand 
is getekend en dus niet goed als referentie kan 
worden gebruikt. De verschillen tussen het 
ontwerp en de daadwerkelijk aangelegde tuin 
laten onverlet dat de landmeter met de kennis 
en hulpmiddelen uit die tijd, het gedetailleerde 
‘ontwerp’ van 1717 met grote nauwkeurigheid 
heeft uitgezet. Dit zal uitgevoerd zijn met behulp 
van het verlengen van de lijnen van de gevels 
van het kasteel en met loodlijnen.
De kaart van 1717 kent het grootste detailniveau 

Afb 5.2 AHN2-beeld van Duivenvoorde.
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147 Zie Van der Heiden 2014b voor de exacte 
locaties van deze werkputten. NB: de 
hier genoemde werkput 14 heeft in het 
Plan van Aanpak nummer 13.

en is voor een groot deel goed te georefereren. 
Alleen ten noordoosten van het kasteel zijn 
afwijkingen ten opzichte van de kaart van 1736 
te zien. Hier is de uitvoering waarschijnlijk sterk 
afgeweken van het ontwerp. 

Conclusie
Hetgeen er op de kaart uit 1703 staat, is zeer 
waarschijnlijk ingemeten en op schaal getekend. 
Deze kaart is 14 jaar later als basis gebruikt voor 
een nieuwe kaart. De kaart uit 1717 bestaat dus 
deels uit bestaande, ingemeten elementen en is 
aangevuld met een ontwerp voor de tuin. De 
kaart van 1717 is het meest gedetailleerd. Aan de 
hand van de kaart van 1717 is vervolgens de tuin 
aangelegd. Het lijkt erop dat het ontwerp niet 
eenopeen is uitgevoerd. Na afronding van de 
nieuwe tuinaanleg is deze ingemeten en weer
gegeven op de plattegrond van 1736. Vergelijking 
tussen de kaarten van 1717 en 1736 bevestigt  
de gedachte dat de kaart van 1717 een ontwerp
tekening is geweest en niet de daadwerkelijk 
aangelegde tuin laat zien. Opvallend is dat de 
kaarten uit 1703, 1717 en 1736 een vierkant 
kasteel laten zien, terwijl het in werkelijkheid en 
op de minuut van 1832 trapeziumvormig is. 
Omdat de geplande werkputten en boorraaien 
zich niet in het gebied bevinden waar de kaart  
uit 1717 afwijkt van die uit 1736 en de eerste kaart 
veel meer detail bevat, is gekozen om de kaart uit 
1717 als onderlegger te gebruiken. Wel is telkens 
naar de kaart van 1736 gekeken of er geen grote 
afwijkingen waren.

Actuele Hoogtebestand Nederland
Van de formele tuinaanleg is op het eerste 
gezicht op het AHN weinig meer zichtbaar. 
Slechts enkele sporen zijn te herkennen: een 
paar sloten en soms een rand van een vijver. 
Dit laatste geldt vooral voor de langwerpige 
vijver in de zuidwesthoek van het kasteelpark. 
De noordwest en zuidwestzijde hiervan 
tekenen zich scherp af op het AHN. Van de 
landschapstuin zijn op het AHNbeeld enkele 
paden zien. 

5.3 Gravend onderzoek

In de zomer van 2014 en in het voorjaar van 2015 
zijn op elf locaties putten gegraven (zie afb. 4.2). 
Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze 
keuzes alsmede de onderzoeksstrategie wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4.De werkputten zijn 
verspreid over het landgoed binnen de grenzen 
gegraven van de werkzaamheden van de herin
richting van de tuin. De geplande werkputten 7, 
9 en 14 zijn komen te vervallen.147 Hieronder 
worden de resultaten beschreven van het 
gravende onderzoek per werkput. 

Werkput 1
Werkput 1 ligt tegen de zuidelijke rand van het 
landgoed en is deels op een huidig pad 
aangelegd (zie afb. 5.3 en 5.4). Op de kaart van 
1717 snijdt werkput 1 twee achttiendeeeuwse 
percelen met dichte begroeiing en een mogelijk 
pad daartussen. 

De aanleg van de put ondervond enige hinder 
van de bomen. Bij het ontgraven zijn de bomen 
zelf, maar ook hun wortelstelsels zoveel 
mogelijk ontzien. Hierdoor kreeg de put een 
onregelmatige vormen is een deel niet verdiept 
naar vlak 2. De put is ca. 1,75 m breed en bijna 28 
m lang. Het eerste vlak is enkele centimeters 
onder het maaiveld aangelegd tussen 0 en 0,1 m 
–NAP. Op het vlak is een bruin tot donkerbruine 
sterk zandige veengrond aanwezig. Deze 
bovenlaag, geïnterpreteerd als strooisellaag, is 
niet dik en op een aantal plekken komt de 
natuurlijke ondergrond, bestaande uit grijsbruin 
zand, al tevoorschijn (s12). Aan de zuidkant van 
werkput 1 ligt het huidige wandelpad. Met de 
aanleg van vlak 2 is de put tot ca. 0,2 m –NAP 
verdiept tot in de natuurlijke ondergrond. Aan 
de noordwestzijde resteerden nog enkele cm 
dikke resten van het huidige pad (s8, zie 
afb. 5.5). In deze sporen zijn fragmenten 
leisteen gevonden.
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Afb. 5.3 Locatie van de werkputten 1 en 2 geprojecteerd op de kaart van 1717. Het tracé van het nieuwe pad en 

daarmee ook de locatie van werkput 1 is vanwege de nog aanwezige bomen iets ten zuiden van de geplande 

locatie komen te liggen.
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Afb 5.4 Werkput 1, gedeelte van vlak1 met veel boomwortels, gezien vanuit het westen. Rechts ligt het bestaande pad. 

De opbouw van het pad is in een profiel gedocu
menteerd (zie afb. 5.6). In het centrum (rechts in 
het profiel) is het padlichaam het dikst en 
bestaat het onderin uit een laag grijs gevlekt 
zand (s8.3). Hierboven lag een laag van bruin 
licht humeus zand (s8.4) met daarin een 
compacte dunne laag leisteen (s8.1). Rechts in 
het profiel was nog een restant van het licht
grijze zandige bovendek van het bestaande pad 
(s35). Links in het profiel, afgesneden door s8.4, 
is een laag van lichtgrijs zand met leisteen 
aangetroffen (s36). Vermoedelijk betreft deze 
laag een eerdere fase van het bestaande pad.

Van de begroeiing, zoals afgebeeld op de plat
tegrond van 1717, is in werkput 1 niets terugge
vonden. Het pad met leisteen dat in het westen 
van de werkput gevonden is, heeft geen relatie 
met het mogelijke achttiendeeeuwse pad, maar 
dateert uit de negentiende eeuw. Het pad sluit 
aan op het huidige zandpad en kan met behulp 
van sonderingen verder gevolgd worden over het 
landgoed (zie paragraaf 5.5). Met de sonderingen 
is aangetoond dat het pad bij de negentiende
eeuwse landschapstuin hoort. Een achttiende
eeuwse voorganger is hier niet gevonden.

Er is in deze werkput relatief weinig vondst
materiaal gevonden. De enige context met 
vondsten is de wegverharding (vnrs 25 t/m 29). 
Hierin zijn wat fragmenten baksteen, aarde
werkscherven, een spijker en stukken leisteen 
gevonden. Geen van deze vondsten levert een 
nauwkeurige datering op.

Werkput 2
Werkput 2 ligt in het zuidelijke deel van het 
landgoed. De put ligt in het tracé van de het 
geplande nieuwe paden snijdt in het noorden 
een aantal kruisende lineaire elementen op de 
kaart uit 1717 (zie afb. 5.3).Tijdens de veldin
spectie stuitte de boor hier op een diepte van 
20 cm op hard materiaal (baksteen?)en ook is er 
een fragment leisteen aan het maaiveld 
gevonden (zie tabellen 5.1 en 5.2). Mogelijk 
bevinden er zich hier resten van bebouwing in de 
ondergrond. De zuidelijke helft van werkput 2 is 
gericht op de beplanting, zoals die zowel op de 
kaart uit 1703 als die van 1717 de paden flankeert. 
Omdat het natuurlijke duin zich rond 4050 cm 
onder het maaiveld bevindt, werd de kans groot 
geacht dat er grondsporen (plantgaten) in het 
onderste vlak zichtbaar zouden zijn.
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Afb. 5.5 Sporenoverzicht van werkput 1, de vlakken 1 (inzet) en 2 (onder).

Afb. 5.6 Verticale doorsnede van de opbouw van het pad in werkput 1 (vlak 104) en locatie van het profiel (inzet).
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De put is grotendeels tussen de bomen in het 
bestaande bos aangelegd, waardoor hij een 
onregelmatige vorm heeft (zie afb. 5.7). De put is 
twee m breed en 36 m lang. Het eerste vlak is 
enkele centimers onder het maaiveld aangelegd 
op ca. 0,1 m –NAP, net onder de strooisellaag. 
Op deze hoogte is een aantal rijen IJsselsteentjes 
aangetroffen, die na verdere verdieping op vlak 
2 deel bleken uit te maken van een uitgestrekt 
plaveisel(s24, zie onder). Op een aantal plaatsen 
zijn lineaire depressies aangetroffen waarin de 
strooisellaag nog aanwezig is (s18, s19 en s21), 
maar over het algemeen bestond het vlak uit 
donkerbruin zand. In het noorden bevatte dit 
zand een beetje grind (s14), en naar het zuiden 
toe steeds meer (s15 en s17). Helemaal in het 
zuiden is bijna geen grind meer aangetroffen. 
Hier is het zandsterk humeus (s42) en doorwor
teld (zie afb. 5.8). Vondstnummer 20in het 
zuidelijke deel van de werkput is een concen
tratie fragmenten van bloempotten van rood
bakkend, ongeglazuurd aardewerk (zie ook 
paragraaf 6.1). 

Zowel in de werkput als daarnaast zijn afgezaagde 
boomstronken opgetekend (s300) en in het 
zuiden van de put is een grote boomval. Bij het 
verdiepen naar het tweede vlak (gemiddeld 
gelegen op 0,35 m –NAP) werd in het zuiden van 
de put de natuurlijke ondergrond al zichtbaar 

(duinzand, s12), terwijl deze elders in de put nog 
niet in zicht was gekomen (zie afb. 5.9).

In het noordwestprofiel is te zien dat er, ondanks 
de geringe ontgravingsdiepte, een duidelijke 
gelaagdheid van de bodem in dit deel van het 
park is (afb. 5.10). Geheel in het noorden is een 

Afb. 5.7 Werkput 2, vlak 1 vanuit het zuiden gezien.

Afb. 5.8 Het bovenste niveau van werkput 2 met een 

groot aantal boomwortels, gezien vanuit het zuiden.
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Afb. 5.10 Het profiel van werkput 2 (profiel 104) en locatie van het profiel (inzet).

Afb 5.9 Sporenoverzicht van werkput 2, vlakken 1 (boven) en 2 (inzet).
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uit drie lagen opgebouwd pakket met een dikte 
van 30 cm aangesneden, dat is geïnterpreteerd 
als een verstoord duin (s44, s45 en s46). Het 
overwegend lichtgrijze duinzand is verrommeld 
en bevat fragmenten van IJsselsteentjes. Boven 
op de laag duinzand ligt een laag van donker
bruin sterk humeus zand (s15),waarop een 
plaveisel van baksteen (gele IJsselsteentjes en 
rode bakstenen)(s24). De verrommeling van de 
duingrond is vermoedelijk het gevolg van de 
aanleg van het plaveisel. Naar het zuiden toe 
heeft de laag van donkerbruin sterk humeus 
zand op min of meer dezelfde hoogte. Geheel in 
het zuiden is de onderliggende duingrond 
weggegraven. Het gat is opgevuld met sterk 
humeuze zandgrond (s15).

Het plaveisel lag nog duidelijk in verband, maar 
was deels verrommeld door de wortels van 
bomen die in de loop der jaren naast het pad zijn 
beplant of opgeschoten(afb 5.11). Het plaveisel is 
over een oppervlakte van bijna 20 m² vrij gelegd. 
Zowel aan het noordelijke uiteinde als het 
zuidelijke uiteinde is een opsluitrand van 
opstaande bakstenen waargenomen. 
Met behulp van sonderingen is het plaveisel aan 
de oost, maar vooral aan de westkant van de 
put verder in kaart gebracht (zie paragraaf 5.5). 
Er is in werkput 2 betrekkelijk veel vondstmate
riaal gevonden, vooral in concentraties in het 
zuidelijke deel van de put (onder andere in s22 
en s23). Het materiaal bestaat voor het grootste 
deel uit tuinaardewerk (bloempotten), maar ook 
is er natuursteen (leisteen en grint), hele en 
fragmenten van bakstenen en bot. Het vondst
materiaal dateert uit de negentiende eeuw. Het 
leisteen, dat al tijdens de verkenning op het 
oppervlak werd gevonden, blijkt over grote 
delen van de put voor te komen, samen met 
aanzienlijke hoeveelheden grind. Zowel leisteen 
als grind werd gebruikt als verhardingsmateriaal 
van de paden uit de negentiende eeuw (zie 
onder andere werkput 1). Ook de concentraties 
van bloempotten houden mogelijk verband met 
paden. Het materiaal lijkt te zijn gebruikt zijn om 
gaten op te vullen. Van de oorspronkelijke 
beplanting van de formele tuin, zoals afgebeeld 
op de kaart van 1717, zijn geen sporen terugge
vonden.

Afb. 5.11 Plaveisel (s24) in het noordelijke deel van put 2. 

Opvallend is de geringe diepteligging vrijwel direct 

onder de strooisellaag.

Werkput 3
Werkput 3 is gelegen in het noordoostelijke deel 
van het landgoed in het tracé van het nieuwe 
pad. De put, die enkele meters ten oosten van de 
huidige vijver is gegraven, oversnijdt op de plat
tegrond uit 1717 een vijver met waarschijnlijk een 
(getrapte) verharde rand (afb. 5.12). De boringen 
van de veldinspectie lieten hier tot 90 cm onder 
maaiveld een venige laag zien. Meer naar het 
zuiden wordt de rand van de vijver verwacht met 
ten zuiden daarvan een pad en naar het lijkt een 
vak met heesterbeplanting.

Bij de aanleg naar het eerste vlak was een 
duidelijke scheiding zichtbaar tussen de noorde
lijke en zuidelijke helft van de werkput (afb. 5.13). 
Na het verdiepen van het vlak bleek dat in het 
zuidelijke deel nog resten van een met baksteen 
en grind geplaveid pad uit de negentiende eeuw 
aanwezig was (s67, s80, s75 en s76). Het is een 
zelfde soort plaveisel als dat in werkput 2 
(afb.5.11, s24). Het noordelijke deel van de 
werkput bestond uit donkergrijs zand (s65, s72). 
Dit is geen natuurlijke laag, maar een opgebracht 
pakket.
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Afb. 5.12 De werkputten 3, 4, 5 en 6 geprojecteerd op de kaart uit 1717.



57
—

Afb. 5.14 Sporenoverzicht van werkput 3, vlak 1.

Afb. 5.13 De aanleg van vlak 1 in werkput 3, gezien vanuit het noorden.



58
—

Afb. 5.15 Werkput 3 vanuit het noorden met aan de 

linkerzijde de restanten van het negentiende-eeuwse 

plaveisel en rechts midden de bovenkant van de bakstenen 

restanten van de vijverrand, gezien vanuit het noorden.

Het plaveisel is over de gehele lengte van de put 
aangetroffen en bestond uit gele en rode bak
stenen (tabel 5.1). Opvallend genoeg vertoonden 
sommige stenen resten van mortel, hetgeen op 
hergebruikt materiaal wijst. De westrand van het 
plaveisel werd gevormd door een rij opstaande 
rode bakstenen. Het pad was nog duidelijk te 
volgen. Dit is vooral te danken aan de goed her
kenbare opsluitrand (afb.5.15). Naar het noord
oosten toe boog het pad sterk naar het noorden 
(afb. 5.14). De afsluitrand was op één plek door
broken en vervangen door liggende bakstenen 
die samen een afwateringsgoot lijken te vormen 
(s74). De padverharding lijkt deels ontmanteld te 
zijn. Op veel plekken waren stenen verwijderd, al 
is dit niet systematisch, maar eerder vrij wille
keurig gedaan. Vooral in het noorden waren veel 
bakstenen beschadigd of verwijderd. Ook was er 
hier een grote kuil door het plaveisel gegraven. 
In deze kuil bevond zich een loden buisje van 
een recente waterleiding. De overgebleven  

Afb 5.16 Detail van de sporen in werkput 3, vlak 2 met muurresten en houten planken van de vijver.
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Afb. 5.17 Detail van werkput 3 met de constructie van muurwerk en houten planken van de vijver.

resten van het plaveiselwaren afgedekt met een 
dunne strooisellaag (s65). Dit is waarschijnlijk in 
de tweede helft van de twintigste eeuw gebeurd. 
Een oudbewoner van het landgoed die tijdens 
het onderzoek langskwam herinnerde zich de 
paden nog uit zijn jeugd in de jaren zestig van de 
vorige eeuw.

Tabel 5.1 Steenmaten van het plaveisel in 
werkput 3.

gele baksteen rode baksteen

15,5x6,5x3,5 cm 22,0x9,0x3,5 cm

15,5x6,5x3,0 cm 19,0x8,5x4,0 cm

15,5x6,0x3,5 cm 19,0x8,5x4,0 cm

15,5x5,0x3,5 cm 18,5x9,0x4,0 cm

15,0x6,5x4,0 cm 18,5x8,5x4,0 cm

15,0x6,5x3,0 cm 18,0x9,0x4,0 cm

15,0x6,0x3,5 cm 17,5x8,5x4,0 cm

14,5x6,5x3,5 cm 17,5x8,0x4,0 cm

14,0x5,5x3,5 cm 17,5x7,0x4,0 cm

Onder het plaveisel bevond zich een funde
ringslaag bestaande uit ca. 30 cm dik pakket 
verrommeld bruin en geel zand(s84). Hierboven 
lag een ca. 5 cm dikke laag geel zand met wat 
grind (s83, s93, s94). De funderingslaag is 
ingegraven in het donkergrijze zand van s72. Het 
plaveisel is bedekt geweest met een dunne laag 
of strooiing van grind.

Naast het pad is een sterk vergane stronk van 
een eik gevonden (s103, vnr 67). De wortels lijken 
te zijn afgekapt. Het is onduidelijk of de boom 
naast het pad gegroeid heeft of dat de stronk 
hier is gedumpt .

In het noordoosten van de werkput zijn 
restanten van muurwerk en liggend hout aange
troffen (afb 5.16, s95,s133 s137). De constructie 
lag deels onder het plaveisel en is dus ouder dan 
het pad (afb 5.18).
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Afb 5.19 Detail van de houten planken (s133, s135 en s136)en het metselwerk (s81) van de vijver in het noordelijke 

deel van put 3. 

Afb. 5.18 Noordprofiel van het noordelijke deel van put 3 over spoor 95 en locatie van het profiel (inzet).
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Het muurwerk bestond uit een Lvormig brok 
van ca. 1,15 bij 1,00 m. Het zuidelijke uiteinde van 
het muurwerk was duidelijk afgebroken, maar 
de overige kanten lijken min of meer intact te 
zijn. Op de bovenste bakstenen bevond zich nog 
een laag mortel wat aangeeft dat het oorspron
kelijk hoger opgemetseld is geweest. De 
bakstenen waren oranje en rood van kleur en 
hadden de volgende formaten: 18,5x9,5x4 cm, 
18x8,5x4 cm en 18x9x4 cm.

Het muurwerk was op een aantal brede planken 
gefundeerd die rustten op een opgebracht 
pakket van rommelige lichtgrijs zand met venige 
brokken (s117). Drie brede planken lagen min of 
meer noordzuid georiënteerd onder het 
muurwerk en liepen door tot in het zuidprofiel 
van de werkput (s133, s135 en s136). Hier haaks 
op was een vierde smallere plank gelegen die 
een deel van het muurwerk ondersteunde 
(afb. 5.18, s137). Het hout was onder de muur 
meer intact dan daarbuiten.

Plank s137 (niet bemonsterd) was ca. 30 cm breed, 
140 cm lang en 6 cm dik. Zowel aan de noord als 
de zuidzijde stak het hout nog uit onder de muur. 
Alleen aan de zuidzijde was de plank afgebroken. 
Plank s136 (niet bemonsterd) was 50 cm breed en 
nog 230 cm lang. Onder het muurwerk was het 
hout ca. 5 cm dik, maar naar het oosten toe was 
hij sterk gehavend. Mogelijk is het één geheel 
geweest met s135. S135 (spar)was een 40 cm 
breed en minstens 250 cm lange plank. Ook dit 
stuk hout was sterk gehavend, maar nog goed 
zichtbaar was een 1 cm brede goot met een 
opstaande rand van 0,5 cm. Op delen van het 
hout was nog witte verf zichtbaar.S133 (den) was 
37 cm breed, 8 cm dik en minstens 260 cm lang. 
De bovenkant had een onregelmatig oppervlak 
met veel knoesten. De onderkant was (in de leng
terichting) gezaagd en glad.
Zoals gezegd is een deel van het muurwerk sterk 
beschadigd. Ten zuiden hiervan lag een aantal 
kuilen, gevuld met een grote hoeveelheid 
baksteen en mortel (afb. 5.20). Waarschijnlijk is 
dit afbraakmateriaal van het muurwerkfrag
ment. Een deel van de bakstenen lijkt te zijn 
hergebruikt bij de bouw van een losse muur van 
nog twee bakstenen hoog, zonder mortel, die 
tussen het plaveisel en het muurfragment is 
aangelegd (afb. 5.18: s92). Het geheel van 
planken en muurwerk (s95) wordt geïnterpre

teerd als de rand van de vijver, zoals die op de 
plattegrond uit 1717 is afgebeeld. Aan de hand 
van boringen is deze rand nog verder in kaart 
gebracht (zie paragraaf 5.4, raai BB’). Uit een 
humeuze laag tussen het steen en hout is een 
monster voor botanisch onderzoek genomen 
(vnr 96).

Afb. 5.20 Kuilen met afbraakpuin in het zuidprofiel van 

put 2. Op de voorgrond het metselwerk (s95) van de vijver.

Uit werkput 3 komt relatief veel vondstmate
riaal. De meeste vondsten zijn afkomstig uit de 
lagen onder en naast het plaveisel. Er zijn onder 
andere aardewerkscherven, bakstenen, delen 
van kleipijpen en stukken glas gevonden. Het 
materiaal is bevond zich niet in primaire context, 
maar is vergraven bij de aanleg van het 
bakstenen plaveisel in de negentiende eeuw. Het 
materiaal dateert globaal uit de zeventiende
negentiende eeuw. 

Werkput 4
Werkput 4 ligt op de noordoever van de huidige 
grote vijver in het noordelijke deel van het 
landgoed en ligt in het tracé van het nieuwe pad. 
De put is uiteindelijk gegraven in vier losse 
delen, omdat er niet te dicht rond de bomen kon 
worden gegraven. De werkput ligt volgens de 
plattegrond van 1717 aan de noordkant van een 
grote vijver met een waarschijnlijk (getrapte) 
natuurstenen rand. Het meest oostelijke deel 
van werkput 4 ligt op een pad dat langs een 
grote rechthoekige vijver heeft gelopen (afb. 
5.12). In de ondergrond zijn tijdens de veldin
spectie schelpfragmenten en een sintel 
gevonden (op ca. 15 cm diepte).
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Afb. 5.21 Werkput 4, aanleg van vlak 1.

In de twee meest westelijke delen van werkput 4 
werd op een hoogte van 0,66 m –NAP, direct 
onder de 5 cm dikke strooisellaag (s88) een 
plaveisel van voornamelijk IJsselsteentjes, maar 
ook enkele rode bakstenen (s86) aangetroffen 
(afb. 5.22). De bakstenen waren afgedekt met 
een laagje grind (s87).

In het derde en vierde deel van de werkput is 
geen baksteenplaveisel aangetroffen. In het 
derde deel bevond zich wel een sterk gehavende 
schelplaag (s90). Dit spoor bestond uit bruin tot 
lichtbruin matig siltig zand met een zeer grote 
hoeveelheid schelp. In het profiel (afbeelding 
5.23) is te zien dat de laag in het noorden wordt 
verstoord door een boomval of kuil (s126) en in 
het zuidoosten is het vergraven. Hier lag een 
verrommeld pakket van sterk humeus zand en 

Afb. 5.22 Sporenoverzicht werkput 4, vlak 1.
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Afb. 5.23 Noordprofiel van werkput 4 en locatie van het profiel (inzet).

Afb. 5.24 Noordprofiel in werkput 5 en locatie van het profiel (inzet).
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schelpfragmenten (s124). Het schelpenpakket 
bevond zich 35 cm onder het maaiveld, afgedekt 
door een grijsbruine en matig humeus 
zandpakket waarin ook wat aardewerkscherven, 
stukken puin en schelp zijn aangetroffen (s89). 
Door middel van boringen is het verloop van het 
schelpenpad buiten de werkput in kaart 
gebracht (zie paragraaf 5.4). Uit de schelpenlaag 
kwam een fragment bot en een fragment rood
bakkend aardewerk. De scherf dateert uit de 
zeventiendenegentiende eeuw.

Werkput 5
Werkput 5 ligt tegen de westgrens van het 
landgoed op de locatie waar een nieuwe 
watergang uitgegraven wordt. De put staat haaks 
op een aantal lineaire elementen, waaronder op 
de achttiendeeeuwse kaart afgebeelde water
gangen en buitensingels.(afb. 5.12)

Bij het ontgraven van werkput 5 is een sloot 
gevonden (afb. 5.24). De sloot was ingegraven 
vanaf een geelgrijs zandpakket (s52) tot in het 
natuurlijke rietveen (s53). De vulling van de sloot 
bestond uit een 20 cm dikke laagdonkerbruin, 
zwak zandig veen (s51.2) met daarboven een 
30 cm dikke laag van zwartbruin zwak zandig 
veen (s51.1). De onderste vulling van de sloot 
was een 35 cm dik pakket donkerbruin, sterk 
zandig veen (s54). 

Afb. 5.25 Aanleg van werkput 5. De schuine lijn achterin 

de put geeft de richting van de sloot (s51) aan.

De oriëntatie van de sloot wijkt sterk af van die 
van de lineaire elementen (afb. 5.25). De vondst 
van twee hakken van schoenen (vnr 58) in de 
slootvulling lijkt op datering in de tweede helft 
negentiendevroege twintigste eeuw te wijzen 
(zie paragraaf 6.8). Opvallend genoeg komt ook 
de oudste vondst uit de vulling van deze sloot: 
een bodem met gewelfde voet van een kan van 
grijs steengoed met engobe en zoutglazuur en 
een wandscherf met roulettering. Deze scherven 
dateren uit de latevijftiendezestiende eeuw 
(vnr 105, paragraaf 6.1.3). Bij een nadere 
inspectie van de omgeving van werkput 5 leek 
een lichte lineaire depressie zichtbaar in het 
veld. Een gedetailleerde hoogtelijnenkaart levert 
een duidelijke aanwijzing voor een oude gracht 
op (afb. 5.26).De gracht is ook door middel van 
boringen aangetoond (paragraaf 5.4). Dit is een 
achttiendeeeuwse gracht, terwijl de gracht in 
werkput 5 eerder een laat negentiende of vroeg 
twintigsteeeuwse oorsprong zal hebben. 

Afbeelding 5.27 laat duidelijk zien dat de waar
genomen laagte van het maaiveld samenvalt 
met een gracht die rondom het landgoed 
gelopen heeft. Ten noorden van de laagte is het 
maaiveld weer iets hoger. Mogelijk betreft dit 
nog een oude ophoging ten behoeve van de 
aanplant van heesters of hakhout op de buiten
singel.

Werkput 6
Werkput 6 was aanvankelijk gepland om 
dezelfde lineaire fenomenen te onderzoeken als 
in werkput 5. Na de juiste georeferering bleek 
deze put echter te liggen buiten het achttiende
eeuwse landgoed. Omdat het archeologische 
onderzoek gebonden was aan de geplande 
verstoringen in het kader van de herinrichting 
van het park, was het niet mogelijk de put te 
verplaatsen. Besloten is om de put toch te 
graven om zo ook een beeld te krijgen van de 
ondergrond buiten het ingerichte landgoed.

In het profiel van de werkput is een ca. 40 cm 
dikke rommelige laag aangesneden met 
daaronder sterk verstoorde veen en zandlagen. 
De grond was tot op een diepte van 1,3 m onder 
maaiveld (1,7 m –NAP) verstoord (afb. 5.27). 
In de bovenste lagen (s58 en s63) van het profiel 
is aardewerk, bouwpuin, leisteen, tegels 
(?x?x2,5 cm) en baksteen (?x8x4 cm) aange
troffen. 
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Afb 5.26 Maaiveldhoogtes ten oosten van werkput 5. De rode lijn geeft de richting aan van de recente sloot,  

zoals die in werkput 5 is aangetroffen (s51).Ondergrond is de kaart uit 1717.
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148 Onduidelijk is waar de naam 
‘paardenbegraafplaats’ vandaan komt 
en hoe oud deze precies is. De naam 
staat alleen aangegeven op moderne 
kaarten.

Opvallend is dat de bodem tot meer dan een m 
diepte is omgezet, mogelijk om veen te 
vermengen met zand en zo stevigere 
ondergrond te creëren. Het vondstmateriaal uit 
de laag is niet scherp te dateren, maar vermoe
delijk is de grond omgezet bij de aanleg van de 
landschapstuin in de negentiende eeuw.

Werkput 8
Werkput 8 ligt in het zuidoostelijke deel van het 
landgoed en is gegraven binnen de contouren 
van een nieuw te graven waterpartij. Op de 
locatie van werkput 8 ligt op de achttiende
eeuwse plattegrond een zuidoostnoordwest 
georiënteerde sloot (afb. 5.28).Ten zuiden van de 
locatie ligt een klein eiland aan de rand van het 
landgoed dat lokaal bekend staat als de ‘paar
denbegraafplaats’.148

Over de gehele lengte van de werkput is een 
sloot (s127) aangetroffen die is ingegraven in een 
natuurlijk (bos)veenpakket (s129) (afb. 5.29). De 
sloot was minstens 2 m breed en 70 cm diep (tot 

1,88 m –NAP uitgegraven). De sterk gelaagde 
vulling bestond uit afwisselende pakketten van 
lichtgrijs zand en bruin zandig veen.

Nadat de sloot geheel verland was of gedicht, is 
er een grote kuil doorheen gegraven (s128). Uit 
de kuil met een diameter van 2 m is een groot 
aantal paardenbotten geborgen (zie paragraaf 
6.11). In het profiel van de werkput waren staken 
nog tal van paardenbotten. De botten lagen in 
anatomisch verband, waardoor kan worden 
aangenomen dat het hier gaat om één of 
meerdere paardenbegravingen. De botten in het 
profiel zijn niet geborgen.

Er is een grote hoeveelheid vondstmateriaal 
geborgen uit deze werkput. Vrijwel alle vondsten 
komen uit de strooisellaag boven de sloot (s132) 
en de daarin ingegraven kuil (s128). Uit de sloot 
zelf is alleen een baksteen afkomstig (afmetingen 
?x11x4 cm met aan alle zijden mortel). Het 
materiaal uit de strooisellaag bestaat voorname
lijk uit aardewerk en glas, waaronder verschillende 

Afb. 5.27 Het zuidprofiel van werkput 6 (vlak 103) en locatie van het profiel (inzet).
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Afb. 5.28 Locatie van werkput 8 en 10 geprojecteerd op de kaart van 1717.

Afb. 5.29 Sporenoverzicht van werkput 8, vlak 1.
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Afb. 5.30 De zuidelijke coupe over s127 in werkput 8 en locatie van het profiel (inzet).

Afb. 5.31 Sporenoverzicht werkput 10, vlak 1.
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complete flessen en flesjes. Het vondstmateriaal 
dateert uit de tweede helft negentiende 
vroege twintigste eeuw.

Werkput 10
Werkput 10 ligt in het zuidoostelijke deel van het 
landgoed en is gegraven binnen de contouren 
van een nieuw uit te graven waterpartij. Op de 
achttiendeeeuwse plattegrond ligt vlak bij de 
locatie van deze werkput een kruispunt van een 
zuidwestnoordoost en een zuidoostnoordwest 
georiënteerde sloot (afb. 5.28).

De bodemopbouw in het opgravingsvlak van de 
werkput weerspiegelt het oude natuurlijke reliëf 
(afb. 5.31).In het zuidelijke deel van de put 
bevond zich op het vlak veen. Ongeveer 7 m uit 
de zuidelijke putrand maakt het veen plaats voor 
zand. Dit is een deel van een strandwal.

Tegen het zuidprofiel bevond zich de insteek van 
een sloot(s106). Doordat de sloot zich groten
deels bevindt buiten de werkput, is de vulling, 
breedte, diepte en de precieze oriëntatie van de 
sloot onduidelijk (afb. 5.31). Op basis van de vlak 
en profielinformatie heeft deze sloot vermoede
lijk met een noordwestzuidoost oriëntatie. De 
sloot werd doorsneden door een tweede sloot 
(s113 / s115) die noordoostzuidwest was georiën
teerd. De bodem van deze tweede sloot kon 
vanwege het opkomende grondwater niet 

worden bepaald. De slootvulling bestond uit 
lichtgrijs zand met veenbrokken aan de zijkanten 
(s113) en een sterk venig met zand gelaagd 
bruingroen pakket (s115) (afb. 5.32 en 5.33). Uit 
vulling s113 is een scherf van een bord van Faience 
uit de achttiende eeuw geborgen (vnr 151).

Afb 5.33 Werkput 10, vlak 1 met de sporen 115/113, 

rechtsboven nog een restant van s106 tegen westprofiel 

gezien van uit het noordwesten.

Afb. 5.32 Het noordprofielvan werkput 10 en locatie van het profiel (inzet).
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Afb. 5.34 Locatie van de werkput 11, 12 en 13 geprojecteerd op de plattegrond van Duivenvoorde uit 1717.

Tegen het noordprofiel lagen twee kuilen die 
mogelijk als plantgaten kunnen worden geïnter
preteerd (s111 en s112). De kuilen zijn op het 
hoogste niveau (op 0,75 m – NAP) rechthoekig of 
vierkant van vorm (ca. 60 cm breed) en worden 
in verticale doorsnede smaller. Door het 
opkomende (grond)water is de bodem van de 
kuilen niet vastgesteld.
Zowel de sloot (s113/s115) als de kuilen (s111 en 
s112) werden afgedekt door een 20 cm dikke 
donkerbruine sterk humeuze, bijna venige 
zandlaag (s107). Het meeste vondstmateriaal 
bevond zich in deze laag en bestaat voorname
lijk uit aardewerk en glas uit de tweede helft van 
de negentiende vroege twintigste eeuw. De 
laag is wat aard, samenstelling van vondstmate
riaal en datering vergelijkbaar met laag s132 in 
werkput 8 (zie hierboven).

Werkputten 11, 12 en 13
Werkput 11 ligt in het zuidwestelijke deel van het 
landgoed, waar een nieuwe waterpartij werd uitge
graven. Op deze locatie staat op de achttiende
eeuwse kaarten een vijver afgebeeld (zie afb. 5.35). 
De Aanleg van de werkput is gecombineerd met de 
graafwerkzaamheden voor de nieuwe vijver. 
Werkput 12 is een uitbreiding van werkput 11, om 
het vervolg van de in deze laatste werkput waarge
nomen sporen te kunnen documenteren. Werkput 
13 is aangelegd na de vondst van beschoeiingswerk 
tijdens de ontgraving van de vijver.

Het veldwerk ondervond veel hinder van de 
hoge grondwaterstand. Na ca. 50 cm verdiepen 
kwam met grote druk het grondwater omhoog. 
Op een aantal plekken is wel dieper ontgraven, 
maar hierbij waren er weinig mogelijkheden 
voor een goede documentatie van hetgeen 
tevoorschijn kwam (afb. 5.35).
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Afb. 5.35 Aanleg vlak 1, werkput 11.

Werkput 11 is een smalle put van 1,4 m breed en 
ca. 43 m lang (afb 5.36). Vanwege de hoge 
grondwaterstand is de put slechts tot een diepte 
van 0,5 m onder maaiveld aangelegd (tot ca. 1 m 
NAP). Het vlak bestond de eerste zeven m uit 
vergraven zandig veen (s200), waarin af en toe 
rechthoekige veenbrokken (15 bij 10 cm) 
zichtbaar waren. In deze laag zijn resten van een 
beschoeiing of vijverrand gevonden (s204). Deze 
resten zijn, vermoedelijk bij de afbraak van de 
vijver, sterk verstoord waardoor de interpretatie 
van de opbouw niet eenvoudig is. Op het 
natuurlijke veen (s208) bevond zich een 8 cm 
dunne laag van lichtgrijs zand en schelpen (afb. 
5.37). Hierop lagen deels gebroken rode 
bakstenen van minstens twee lagen hoog 
(baksteenformaat 18,5x8,x4 cm), deels 
gefundeerd op ingeslagen houten staken van 
iep, eik en els. Ten zuiden van deze beschoeiing 
was het veen afgegraven en bevond zich een 
pakket lichtgrijs zand (s205). Op dit pakket lag 
over een lengte van 2 m een grote hoeveelheid 
dunne takkenbossen. Deze bossen waren niet 
gevlochten, maar leken wel her en der in de 
bodem met dunne staken te zijn verankerd. 
De takken zijn afkomstig van eik en de staken 
waarmee ze verankerd waren lijken van es 
afkomstig te zijn (slechts één stuk is 
bemonsterd) (zie ook paragraaf 6.9).

De beschoeiing in werkput 11 is ook in werkput 
12 aanwezig , maar is hier nog sterker verstoord. 
De beschoeiing lijkt in deze put gericht te zijn 
verwijderd, getuige een uitbraaksleuf (afb. 5.36, 
s221). Aan weerszijden van de uitbraaksleuf 
waren nog wat staken bewaard gebleven (s307 
en s308), maar alle bakstenen waren verdwenen.
Ten zuiden van de beschoeiing bestond het vlak 
van werkput 11 uit lichtgrijs zand (s205). Op een 
paar plekken zijn hierin liggende takken waarge
nomen en ook enkele ingeslagen staken.
In het lichtgrijze zand tekenden zich verder tien 
zeer scherp begrensde rechthoekige kuilen af 
(afb. 5.38). Eén van de kuilen was, getuige de 
vulling, van zeer recente datum (s216), maar de 
overige lijken oud te zijn (s211 t/m s215 en s217 
t/m s220). Vermoedelijk zijn het plantgaten die, 
na de demping van de vijver, gegraven zijn bij de 
herinrichting van dit deel van het landgoed. 
Vanwege het opkomende water was het niet 
mogelijk de sporen te couperen om de vullings
opbouw, vorm in verticale doorsnede en diepte 
te bepalen. De afmetingen van de sporen zijn ca. 
30 bij 30 cm.

Nadat de werkputten 11 en 12 waren gegraven, is 
de aannemer begonnen met het uitgraven van 
de nieuwe vijver. Eerst werden de randen uitge
graven, zodat er een nieuwe beschoeiing kon 
worden aangebracht. Alvorens dit gebeurde zijn 
de schuine wanden van de ontgraven vijvercon
tour in kaart gebracht. Vanwege het doorgaande 
werk en het opkomende water is dit snel en 
daarom minder nauwkeurig gebeurd dan bij de 
andere werkzaamheden in de werkputten. Op 
vijf locaties zijn interessante waarnemingen 
gedaan. Aan de noordoostzijde van de nieuwe 
vijver kwam een plateau van baksteen tevoor
schijn (afb 5.39, nr 1). Wellicht is dit het restant of 
onderdeel van een geplaveid pad.

Aan de westzijde zijn in het profiel lagen 
lichtgrijs zand met daarop en daarin takken
bossen gezien (afb 5.39, nrs 2 en 3). Deze lagen 
zijn vergelijkbaar de lagen achter de beschoeiing 
zoals in werkput 11is gezien (s205). Aan de 
oostzijde is op twee plekken een schuine 
ingraving in het veen waargenomen (afb 5.39, 
nrs 4 en 5). Op de schuine helling van het veen 
waren nog baksteenresten aanwezig. Het geheel 
is later aangevuld met lichtgrijs zand (afb. 5.40). 
Dit beeld komt sterk overeen met dat van de 
beschoeiing in de werkputten 11 en 12 (s204). 
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Afb. 5.36 Sporenoverzichtvan de Werkputten 11 en 12.
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Afb 5.37 Profiel 1 in werkput 11 (s204 / s205).

Afb 5.38 Eén van de rechthoekige plantgaten in werkput 

11 in het horizontale vlak.
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Afb 5.40 Waarneming 4 langs de randen van de nieuwe 

vijver. Linksonder is nog intact veen te zien en rechts 

een scherp aftekenende lichte zandvulling. Op de 

overgang van veen naar zand zijn liggende takken, 

ingeslagen palen en resten van bakstenen aangetroffen.

Afb. 5.41 Resten van takkenbossen in de met zand 

opgevulde vijver.Afb. 5.39 Overzicht van de waarnemingen van de 

vijverrand.

Afb. 5.42 Beschoeiingswerk in put 13 in het zuiden van 

de nieuwe vijver.

Vanaf de rand van de ingraving tot enkele 
meters verder waren takkenbossen en 
ingeslagen palen zichtbaar in het lichtgrijze zand 
(afb. 5.41). De noord en zuidzijde van de nieuwe 
vijver ten slotte laten een verstoorde pakket 
donkerbruin sterk humeus zand zien.

Nadat de nieuwe beschoeiing is gezet, werd 
begonnen met het uitgraven van de nieuwe 
vijver. Hierbij kwamen onverwachts grote delen 
van een oude houten beschoeiing bloot te liggen 
(s230). Deze beschoeiing kon over een grote 
lengte worden gevolgd (werkput 13). In het 
zuidelijke deel is de beschoeiing over een lengte 
van ca. 12 m blootgelegd en gedocumenteerd en 
in het noordelijke deel, met onderbrekingen, 
over een lengte van ca. 40 m (afb. 5.42). 
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149 Vergelijk de constructie van de vijver van 
buitenplaats Den Hoonaert in Den 
Haag; Zie Gemeente Den Haag 1999.

De beschoeiing bestond uit een schot van drie 
liggende grenen planken, aan de binnenzijde van 
de vijver geflankeerd door op regelmatige 
afstanden geplaatste ingeslagen palen van 
eiken berkenhout. De drie planken werden bij 
elkaar gehouden door twee vastgespijkerde 
rechtopstaande planken aan de buitenzijde van 
de vijver (afb. 5.43).149 Op het schot was een 
vierde plank geplaatst, die eveneens was 
vastgezet aan de palen. In deze bovenste plank 
bevond zich een gat, waarin een horizontaal 
geplaatst trekbalkje was gezet. Het balkje was 
aan de andere zijde in het natuurlijke veen 
gestoken en van bovenaf met twee ingeslagen 
palen geborgd (zie afb. 5.44).

Afb. 5.43 Deel van de houten beschoeiing in werkput 13 

bestaande uit liggende planken met daarachter 

ingeslagen palen.

Afb. 5.44 Schematische weergave van de constructie van de beschoeiing.
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Voor de aanleg van de beschoeiingsconstructie 
was het veen weggegraven tot ca. 1 m onder 
maaiveld. Hieronder bevond zich duinzand, 
waarin de beschoeiingspalen waren verankerd. 

Het uitgraven van de nieuwe vijver bracht steeds 
meer delen van de oudere vijver in beeld. Al in 
werkput 11 was geconstateerd dat er bij de 
aanleg van de vijver een strook veen is 
weg gegraven en een houten beschoeiings
constructie aangelegd. De informatie uit de 
profielen van de nieuwe vijver wijst uit dat dit op 
uniforme wijze is gebeurd langs de gehele 
vijverrand en dat de vijver overal is opgevuld 
met lichtgrijs zand. Op afbeelding 5.45 zijn 

duidelijk de contouren en vulling van de vijver 
te zien in het bruine veen. 

De vijver steekt scherp af vanwege een vulling 
van lichtgrijs zand. De randen van de vijver 
bestaan uit stroken meer gevlekte, donkergrijs 
zand. Dit is de smalle werkruimte die nodig was 
om de houten beschoeiingsconstructie te 
kunnen aanleggen. Deze strook is voor de inge
bruikname van de vijver dicht gegooid. Ook 
werd nu duidelijk dat de takkenbossen, die al 
eerder in profiel en vlak werden opgemerkt, tot 
in het midden van de vijver lagen. Tevens bleek 
dat ze tot minstens 2 m buiten de beschoeiing 
zijn gelegd.

Afb. 5.45 De vijveromtrek in het vlak gezien vanuit het westen met een rand van donkerijs gevlekt zand en een 

vulling van lichtgrijs zand. Buiten de vijver ligt onverstoord veen. 
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Afb. 5.46 Reconstructie van de omtrek van de vijver.

Er is niet veel vondstmateriaal geborgen bij het 
onderzoek aan de vijver. Tussen de beschoeiing in 
werkput 11 is een scherf aangetroffen van een 
Nederrijns bord met ingedraaide slibversiering, 
alsmede een aantal bakstenen (vnrs 201 en 203). 
De scherf dateert uit de achttiende eeuw. In de 
dichtgestorte vijver zijn, naast wat baksteen, ook 
twee scherven van bloempotten van roodbakkend 
aardewerk, stukjes leisteen en een fragment van 
een kleipijp gevonden. De relatief dunne pijpen
steel (vnr 207) kan globaal tussen de achttiende en 
twintigste eeuw worden gedateerd. De bloempot
scherven hebben eenzelfde datering.
De botanische monsters (vnrs 212 en 213) wijzen 
op de aanwezigheid van zwarte elzen en eiken in 
de omgeving van de vijver. Verder grassen en 
moerasvarens.

De stevige beschoeiing van eiken palen en grenen 
planken komt wat vorm en ligging overeen met de 
vijverrand zoals die op de plattegrond van 1717 is 
afgebeeld. Op de kaart van 1736 staan de randen 
van de vijver vijf m breder ingetekend. Dit is 
precies de afstand tussen de binnenste en de 
buitenste beschoeiing. Het is mogelijk dat de 
vijver is vergroot waardoor een tweede 
beschoeiing nodig was. Dit is gezien de 
sedimenten die tussen de twee elementen ligt niet 
waarschijnlijk. Ook is de buitenste ‘beschoeiing’ 
van een geheel andere (veel lichtere) constructie 
dan de binnenste beschoeiing. Waarschijnlijker is 
dat het buitenste element de zichtbare rand van 
de vijver is geweest, inclusief stenen rand. Tussen 
de beschoeiing en de (stenen) rand kan een pad 
hebben gelopen. 
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Afb. 5.47 Overzicht van boorraaien geprojecteerd op de kaart van het park uit 1717.



79
—

5.4 Booronderzoek

Het booronderzoek was primair gericht op het 
traceren van oude waterpartijen en het bemon
steren van vullingen daarin (raaien AA’, CC’, 
FF’ en GG’). Daarnaast is de methode gebruikt 
om aanvullende informatie te verkrijgen om de 
in de werkputten aangetroffen sporen en 
structuren te kunnen interpreteren (raaien BB’ 
en HH’). De raaien worden hieronder in alfabe
tische volgorde gepresenteerd.

Raai A–A’: de gracht aan rand landgoed
In werkput 5 is, zoals hierboven al is 
aangegeven, een recente sloot aangetroffen, 
terwijl gezocht werd naar een lineair element uit 
de achttiende eeuw. Ten zuidoosten van de 
werkput leek in het reliëf van het terrein een 
lineaire depressie zichtbaar; mogelijk het 
gezochte achttiendeeeuwse element (afb. 5.26). 
Van het maaiveld is een uitsnede van het AHN 
gemaakt en haaks op de depressie is boorraai A 
gezet om de aard hiervan te bepalen (afb. 5.48).

De bodem ter hoogte van de boorraai bestond 
uit een 30 tot 40 cm cm dikke bouwvoor van 
sterk zandige leem of zand. Daaronder is in 
enkele boringen een pakket van bos en rietveen 
aangeboord. Dit pakket varieerde in dikte van 60 
tot 110 cm dik en was gelegen op een zand
pakket waarvan de top op ca. 2,2 m NAP ligt. In 
de boringen 3 t/m 8 zijn lagen zwak zandig, 

amorf veen aanwezig die als grachtvulling zijn 
geïnterpreteerd. Hierin zijn onder andere 
fragmenten van een tegel van roodbakkende 
klei gevonden (vnr 51). De gracht was ruim 10 m 
breed en is reikte tot een diepte van 1,9 m –NAP 
(1,5 m onder maaiveld).

Raai B–B’: de vijver ten zuidoosten van werkput 3
In het noordelijke deel van werkput 3 is een 
constructie gevonden bestaande uit muurwerk en 
liggende houten planken (s95). Het vermoeden 
bestond dat deze constructie deel uit heeft 
gemaakt van een vijver uit de achttiende eeuw. Om 
deze gedachte verder te onderzoeken is boorraai B 
ten oosten van de werkput gezet (afb. 5.49).De 
onderzoeksmogelijkheden zijn hier beperkt, omdat 
het verdere verloop van de oude vijver verstoord is 
bij de aanleg van de huidige vijver.
De opbouw van de ondergrond bestond van 
beneden naar boven uit zand op een diepte van 
2,1 m –NAP met daarboven een in dikte variërend 
pakket van bos en rietveen, afgedekt met een 30 
tot 70 cm dik zandpakket. In de boringen 13 en 14 
zijn zwak zandige, amorfe veenlagen aangeboord 
die worden geïnterpreteerd als vijvervulling. Deze 
vullingen zijn maximaal 50 cm dik en de 
bovenkant ligt tussen 90 en 110 cm onder 
maaiveld. Ten zuiden van boring 13 is in boring 16 
op 50 cm onder maaiveld een stuk eikenhout 
aangetroffen. Deze diepteligging komt overeen 
met die van de liggende eikenhouten planken in 
werkput 3. De overeenkomsten in diepteligging 
en houtgebruik doen vermoeden dat de planken 
minimaal doorlopen tot de boorraai.

Afb. 5.48 Het profiel van boorraai A-A’.
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Afb. 5.49 De locatie van boorraai B-B’ en de boorprofielen geprojecteerd op de kaart van 1717.
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Raai C–C’: de gracht ten zuidwesten van 
landhuis
Ten zuiden van het kasteel is boorraai C gezet 
om een oostwest georiënteerdegracht te 
traceren. Achteraf is de locatie van deze raai wat 
ongelukkig gekozen, omdat er hier volgens de 
kaart van 1717 meerdere grachten samenkomen 
(afb 5.50). Hiermee neemt de trefkans weliswaar 
toe, maar het is bij het aanboren van een gracht
vulling niet direct duidelijk om welke gracht het 
precies gaat.

Enkele boringen laten duidelijke grachtvullingen 
zien. Alleen de boringen 32 en 33 stuitten al vrij 
snel op een dikke wortel. In de verst uit elkaar 

gelegen boringen (30 en 34) is op ca. 80 cm onder 
maaiveld een 15 tot 30 cm dikke, zandige vulling 
aangetroffen. In de boringen31 en 35 is een 1,2 
tot 1,5 m dik pakket grachtvullingen aanwezig. 
Dit pakket bestaat uit matig tot zwak humeus 
zand met in sommige boringen stukjes leisteen 
en mortel. In de boringen 36 en 37 zijn deze 
archeologische indicatoren niet aangetroffen. 

Raai F–F’: de gracht ten noorden van landhuis
Ten noorden van het kasteel is op de kaart uit 
1717 een brede gracht aangegeven (afb. 5.51). 
Boorraai F is hier overheen gezet om de gracht 
op te sporen en te bemonsteren.

Afb. 5.50 De locatie van boorraai C-C’ en de boorprofielen geprojecteerd op de kaart van 1717.
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Afb. 5.51 De locatie van boorraai F–F’ en de boorprofielen geprojecteerd op de kaart van 1717.

De bodemopbouw is als volgt. Op ca. 2,5 m –NAP 
bevond zich een zandpakket. Hierboven lag een 
pakket van bos en rietveen, afgedekt door meer 
zandige lagen waarin af en toe ook vergraven 
veen is aangetroffen. In de boringen 23, 17, 26, 18, 
24, 25 en 19 is een gracht van minimaal 22,5 m 
breed aangeboord. De gracht was tot maximaal 
2,33 m –NAP (2 m onder maaiveld) uitgegraven en 
opgevuld met zand en zandig veen. In de vulling is 
regelmatig bouwpuin en mortel aangetroffen en 
in twee boringen (24 en 25) was zelfs sprake van 
een puin en mortellaag op de vulling. In de 

omgeving van de gracht stonden elzen, berken, 
beuken en eiken en groeiden grassen en moeras
varens (monsters vnrs 77 en v78).

Raai G–G’: het Grand Canal
Ten westen van het kasteel is in de achttiende 
eeuw een brede waterpartij uitgegraven. Dit 
Grand Canalwas een prominent onderdeel van de 
formele tuinaanleg (afb. 5.52). Raai G is hier 
uitgezet om dit Canalte lokaliseren en de vulling 
daarvan te bemonsteren.
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Afb. 5.52 De locatie van boorraai G-G’ en de boorprofielengeprojecteerd op de kaart van1717. 

Afb. 5.53 Boorprofiel H-H’ en de locatie van de boringen en werkput 4 geprojecteerd op de kaart van 1717. 
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De natuurlijke bodemopbouw ter plaatse is 
vergelijkbaar met die van de andere boorraaien, 
met op het diepste niveau (ca. 2,6 m –NAP) zand 
en daarboven een pakket van bos en rietveen. 
Hierboven lag een deels vergraven laag zand en 
zandig veen. In de boringen is de ingraving van 
het Grand Canal duidelijk te zien. Het betreft een 
gracht van 25 m breed. Het Canal is tot maximaal 
2,84 m –NAP (2,4 m onder maaiveld) uitge
graven en opgevuld met zandig veen en zand. 
Het palynomogische onderzoek wijst uit dat in 
de omgeving onder andere elzen, berken en 
eiken stonden en grassen en moerasvarens 
groeiden (monsters vnrs 74, 75 en 76).

Raai H–H’: het schelpenpad en plaveisel 
rondom werkput 4
In werkput 4 is een schelpenpad (s90) aange
troffen. Dit pad heeft vermoedelijk gelopen 
langs de rand van een grote vijver (zie hierboven 
bij werkput 3). Het doel van boorraai H was het 
vervolg van het schelpenpad in kaart te brengen.

In twee boringen, zes m ten noorden van 
werkput 4, is het schelpenpad aangetroffen 
(afb. 5.53, boringen 53 en 56). In de overige 
boringen is het pad niet gevonden. Hier bestond 
de ondergrond uit sterk zandig veen met daar 
onder een pakket vergraven zand. Er is 
gemiddeld tot 0,75 m onder maaiveld geboord 
en er zijn tot op deze diepte geen natuurlijke 
(onverstoorde) lagen aangetroffen. Het schel
penpad was ruim twee m breed en over een 
lengte van 7,5 m te vervolgen. Vermoedelijk is 
het pad net onder en rechts van de bossage op 
de kaart van 1717 aangeboord. Het gegeorefe
reerde beeld heeft dan een afwijking van ca. 3 m.

5.5 Sonderingen

Naar aanleiding van de vondst van het plaveisel 
van baksteen, net onder het maaiveld, in 
werkput 2 is besloten om de zogenaamde 
prikstok systematisch in te zetten bij het 
opsporen van verdwenen verharde paden. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van een simpele 
prikstok; een stuk betonijzer met een stevig 
handvat. Waar de prikstok stuitte zijn met een 
GPS de punten ingemeten. Op de plekken waar 
het plaveisel is gezien, zijn er grote overeenkom
sten in baksteensoorten (kleuren en formaten), 

alsmede in wijze waarop de stenen zijn gelegd 
(in de werkputten 2, 3, 4 en spoor 309). De 
bakstenen liggen plat in een ‘wild’ verband en 
worden begrensd door in de lengterichting 
verticaal geplaatste bakstenen. Over het 
plaveisel is een mengsel van zand en fijn grind 
verspreid. Niet geheel duidelijk is of dit zand en 
grinddek bij de eerste aanleg hoort of een latere 
toevoeging is. De paden zijn ca. 6 m breed. De 
paden in het park zijn topografisch slecht gedo
cumenteerd. Op veel kaarten zijn de paden 
slecht herkenbaar. De topografische kaart van 
1952 is de eerste kaart die een redelijk beeld lijkt 
te geven van de padenstructuur. Latere topogra
fische kaarten (1962, 1963) geven eenzelfde 
beeld, maar met meer detail.

Ter hoogte van werkput 2 is het plaveisel over 
een breedte van 10 m aangeprikt (s48). Naar het 
noordoosten toe versmalt het pad naar 3,7 m 
(één Rijnlandse roede). Het plaveisel loopt met 
deze breedte nog een kleine 50 m door in het 
noordoosten (s25) (afb. 5.54). 

Een kleine 40 m ten zuidoosten van voornoemde 
plaveisel in werkput 2 is over een lang traject een 
tweede plaveisel opgespoord (s70). Het betreft 
een plaveisel met een breedte tussen 3,2 en 3,7 
m dat aansluit op het huidige pad en naar het 
zuiden loopt. Het plaveisel volgt min of meer de 
huidige waterloop en buigt in het zuidelijkste 
deel, ter hoogte van werkput 1 van het landgoed 
af naar westen. Ook ten noordoosten van het 
landhuis is een plaveisel aangetroffen (s26). Dit 
plaveisel is er een afstand van 20 m te vervolgen 
en bevond zich direct onder het maaiveld. Dit 
plaveisel is eveneens 3,7 m breed en loopt uit 
naar een breedte van 10 m ter hoogte van het 
bestaande pad. Naast het pad is op een diepte 
van 0,50 m onder maaiveld een blok baksteen 
aangeprikt (s27), mogelijk het restant van een 
muur. Ten noorden van het landhuis is bij de 
aanleg van de nieuwe paden over een grote 
lengte oud plaveisel aan het licht gekomen. Met 
behulp van sonderingen is het plaveisel zo veel 
mogelijk gevolgd en begrensd (s60). Het pad 
was hier 6 m breed en is uiteindelijk over een 
lengte van 124 m gevolgd. Geheel in het zuiden, 
tegenover de huidige loopbrug over het water, 
maakt het pad een haakse hoek waarna het al 
vrij snel verdween. Het is aannemelijk dat het 
pad ook rechtdoor naar het zuiden een aanslui
ting heeft gehad op s26, maar dit is niet aange
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Afb. 5.54 Delen van het negentiende-eeuwse padenpatroon aan de hand van sonderingen.

troffen. Rondom de werkputten 3 en 4 zijn ook 
grote delen van de padenstructuur terugge
vonden. In werkput 3 was al een deel van het 
plaveisel blootgelegd (s56). Dit pad is naar het 
oosten verder in kaart gebracht. Hier bevond 
zich een splitsing. De zuidelijke aftakking volgde 

kronkelend de lijnen van de huidige vijver, dook 
weer op in delen van werkput 4 en vervolgde 
langs de vijver (s309). Het pad zal aangesloten 
hebben op plaveisel s310, dat ten noorden van 
werkput 4 is aangetroffen.
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Afb. 5.55 Overzicht van losse vondsten. De Romeinse nummering betreft de locaties van de losse aardewerk- en 

glasvondsten die in hoofdstuk 6 besproken worden.
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150 Met dan aan Marieke van den Elzen.
151 Scheffer 2010, 76-87. Aschman 2015, 73.

5.6 Losse waarnemingen (buiten de 
werkputten)

Tijdens de herinrichtingswerkzaamheden zijn op 
verscheidene locaties door de uitvoerders 
vondsten verzameld en waarnemingen gedaan 
(afb. 5.55). Door een goede samenwerking met 
hen zijn veel van de waarnemingen gedocumen
teerd en ingemeten en vondsten gefotografeerd 
en gedocumenteerd.

Waterput
In het noorden van het park is achter een van de 
gebouwen bij de Orangerie een waterput aange
troffen (zie afb. 5.55 en 5.56, s39).150 De rand van 
de put was beschadigd en lag half los op het 
oppervlakte. Betonnen platen op en rond de put 
wijzen erop dat deze in het verleden was 
afgedekt. De put had een doorsnede van 2 m en 
de mantel was opgebouwd uit rode en gele 
bakstenen (18x8x4,5/?x8x3,5 cm). Ook zijn er in 
en rond de put stukken metselwerk van oranje 
bakstenen gevonden met een afwijkend 
formaat. Deze stenen meten 28,5x10,4x4,5 cm 
en zijn aan één zijde afgerond. De waterput was 
grotendeels met puin opgevuld, waardoor de 
diepte met een boor niet was te achterhalen.

De waterput lijkt op basis van de constructie en 
de baksteenformaten te dateren uit de negen
tiende of twintigste eeuw. Vermoedelijk hoorde 
de put bij de gebouwen die ruim tien m ten 
oosten hiervan staan. Deze gebouwen zijn voor 
het eerst duidelijk afgebeeld op de topografische 
kaart uit 1880, maar zijn mogelijk ouder.151

Afb. 5.56 Gemetselde waterput s39 met puinresten en 

deel van de voormalige betonnen afdichting.

Stortplaats in noordoosten 
De noordoostelijke rand van het landgoed lijkt in 
de tweede helft van de negentiendebegin 
twintigste eeuw gebruikt te zijn als stortplaats 
voor huisvuil. Van deze plek komen verschillende 
vondsten, waaronder enkele complete en bijna 
complete flessen en flesjes van glas en 
steengoed (zie paragraaf 6.1 en 6.4). Op deze 
locatie heeft verder geen onderzoek plaatsge
vonden. Het is onbekend door wie deze plek als 
stortplaats is gebruikt.

Muurdeel (s38, los)
Bij de aanleg van een nieuw pad ten oosten van 
de grote vijver is een groot stukmuurwerk 
aangetroffen. Het stuk lag half ingegraven naast 
het daar aanwezige negentiendeeeuwse 
plaveisel (zie paragraaf 5.5, s60). Het stuk 
muurwerk is ca. 100 cm lang, 60 cm hoog en 
50 cm dik (zie afb. 5.57). Aan bijna alle zijden was 
het muurwerk beschadigd. Deels waren dit 
moderne beschadigen door de graafmachine, 
maar ook zijn er oude beschadigingen aanwezig. 
De tienlagenmaat is 56 cm en het formaat van 
de rode bakstenen is 19x9,5x4,5 cm. Het stuk 
muurwerk is door de aannemer verwijderd. 

Afb. 5.57 Los muurdeel (s38).

Bakstenen plateau
In het zuidwesten van het park is, midden tussen 
de bomen en grotendeels onder het bladerdek, 
een vierkant plateau van baksteen gevonden 
(s223) (afb. 5.58). Het plateau mat 1,55 bij 1,55 m 
en was minstens 40 cm diep. De randen 
bestonden uit opstaande bakstenen die met 
cementmortel aan elkaar waren gezet. 
Verschillende stenen zijn recentelijk beschadigd 
(afb. 5.59).Binnen de rand lagen hele en halve 
bakstenen in een halfsteensverband. Het gaat 
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152 Aschman 2015, 73.

om bruinrode, machinaal vervaardigde stenen 
van 20,5x9,5x5 cm. Dit betreft mogelijk het 
restant van een volière waaraan de plek waarop 
deze stond, het kippeneiland, zijn naam dankt.152 

Het plateau zou dan dateren uit de negentiende 
eeuw.

Afb 5.58 Vierkant bakstenen plateau.

Afb 5.59 Detail van het vierkante plateau van baksteen. 

Zichtbaar is de vrij recente beschadiging aan de 

zuidelijke kant.

Bomenrij bij werkput 2
Ter hoogte van werkput 2 staat een rij van  
boomstobben. De rij is min of meer noordzuid 
georiënteerd en bestaat uit zeven stobben en een 
kuil van een gerooide boom. De stobbenrij sluit 
aan de noordzijde aan opeen rij beukenbomen. 
De stobben, kuil en bomen vormden samen een 
oude bomenrij (afb. 5.55). Afgaande op de 
oriëntatie, die niet overeenkomt met de lijnen 
van de achttiendeeeuwse tuin, hoort de 
bomenrij bij de negentiendeeeuwse parkaanleg.

Muur
In het zuidoosten van het landgoed, nabij de 
‘paardenbegraafplaats’, is bij de aanleg van het 
nieuwe pad een stuk muur tevoorschijn 
gekomen (s309). Het muurwerk is slechts ten 
dele blootgelegd en lijkt geen deel uit te maken 
van een grotere gemetselde constructie. 
Rondom het stuk muurwerk van ca. 110 bij 95 cm 
en minimaal 6 lagen hoog ligt mortel en ook wat 
leisteen. De muur bestond uit rode (19,5x9x4 
cm, 18,5x8,5x4 cm) en oranje bakstenen 
(18,5x8,5x4 cm, 18,5x9x4 cm). 

Beschoeiing
Bij graafwerkzaamheden aan de oostkant van 
het park stuitte men bij graafwerkzaamheden op 
iets hards in de ondergrond op ca. 0,5 m NAP. 
Met behulp van de gutsboor is de ruimtelijke 
verspreiding van dit fenomeen in kaart gebracht. 
Het bleek een licht krommend lineaire structuur 
te zijn die over een lengte van 22,5 m was te 
volgen. Het was vanwege het nabijgelegen water 
niet mogelijk om de structuur bloot te leggen en 
te onderwerpen aan nader onderzoek. 
Vergelijking van de locatiegegevens met de 
achttiendeeeuwse kaart suggereert dat het de 
rand van een grote vijver is die zaich bevond  
in de zichtas aan de voorzijde van het kasteel  
(te zien op afbeelding 2.10). 
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6 Vondstmateriaal

Bij het onderzoek in de tuinen van kasteel 
Duivenvoorde is een groot aantal vondsten 
verzameld. Dit geldt met name uit de sporen en 
lagen in werkput 2 en een grote kuil bij de sloot 
in werkput 8 (s132) aan de zuidoostzijde van het 
terrein. Het gaat hierbij vooral om aardewerk, 
met name scherven van bloempotten van rood
bakkend ongeglazuurd aardewerk, en verder 
keramisch en natuurstenen bouwmateriaal, 
delen van kleipijpen, metalen objecten, leisteen, 
glas en plastic. Tevens zijn dierenbotten en 
enkele stukken leer verzameld, alsmede verschil
lende houtmonsters en botanische monsters. 
Een groot deel van de vondsten kan in verband 
worden gebracht met de inrichting en het 
gebruik van de tuin. De vondsten in de sloot zijn 
hier waarschijnlijk vanuit de omliggende 
gebouwen als afval gedeponeerd. In dit 
hoofdstuk worden de vondsten besproken per 
materiaalcategorie.
Tijdens de verschillende graafwerkzaamheden 
op het terrein zijn door de aannemer verschil
lende tuinresten waargenomen en archeologi
sche vondsten verzameld. In de meeste gevallen 
is de exacte context van de vondsten niet 
bekend. Voor de volledigheid zijn de belang
rijkste vondsten opgenomen in deze rapportage.

6.1 Aardewerk

6.1.1 Inleiding

Er zijn bij het onderzoek in totaal 377 aardewerk
fragmenten aangetroffen (zie tabel 6.1). De 
vroegste vondsten dateren uit de late middel
eeuwen. De meest recente uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Bijna 80% van het materiaal 
bestaat uit roodbakkend aardewerk. Hiervan 
bestaat ruim 82 % uit fragmenten van ongegla
zuurde bloempotten (zie tabel 6.2). De scherven 
van bloempotten werden vooral in grote 

hoeveelheden bij elkaar gevonden en dienden 
waarschijnlijk als verhardingsmateriaal. Van de 
scherven konden helaas geen complete potten 
gereconstrueerd worden, dus van de vormen is 
weinig te zeggen. Dat geldt overigens voor de 
meeste objecten die gevonden zijn, incompleet 
en nauwelijks te herleiden tot complete vormen.
Behalve roodbakkend aardewerk is een 
bescheiden hoeveelheid andersoortig aardewerk 
opgegraven. Het gaat hierbij om enkele scherven 
witbakkend aardewerk met loodglazuur, 
Majolica en Faience, steengoed , industrieel wit 
aardewerk en porselein. 

Wat betreft de datering van het vondstmateriaal 
ligt de nadruk vooral op de tweede helft van de 
negentiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw. Enkele scherven kunnen we 
vroeger dateren, waaronder een wandscherf 
steengoed uit Siegburg en een bodem en 
wandscherf van een steengoed kan uit Raeren 
uit de late vijftiendeeerste helft van de 
zestiende eeuw. Een bijzondere vondst is een 
fragment van een Majolica pot, waarschijnlijk 
een apothekerspot, uit de achttiende eeuw. 

Tabel 6.1 Overzicht van de aantallen 
randen, wanden en bodemsper 
aardewerksoort.

Rand Wand Bodem Aantal

Steengoed 4 15 5 24

Roodbakkend 57 193 51 301

Witbakkend 2 2 4

Majolica 1 5 6

Faience 1 6 7

Porselein 3 3 6

Industrieel wit 11 10 10 31

Aantal 79 234 66 379
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153 Er bestaan zeer weinig publicaties van 
archeologisch onderzoek waarin 
uitgebreid wordt ingegaan op de 
gevonden bloempotten. Vooral (rijk) 
gedecoreerde exemplaren worden 
besproken, maar niet de eenvoudige. 
Zie Renaud 1962 voor een sterk 
gedateerd overzicht, voornamelijk 
gericht op de late middeleeuwen. 
Verder Thijssen 1991; Den Hollander, 
De Baar & Den Hartog 2005; Hollander 
& Koopman 2013. Deze categorie 
verdient meer aandacht.

Tabel 6.2  Overzicht van het aantal fragmenten per vorm/type.

Steengoed Roodb. Witb. Majolica Faience Ind.wit Porselein Totaal

Bloempot  249      249

Bord   1  2 9  12

Deksel       1 1

Fles 1     1  2

Grape  2      2

Kachelpan  1      1

Kan 6 4     1 11

Kop      6 2 8

Kruik 1       1

Mineraalwaterfles 8       8

Pot 2   1    3

Schotel  2  1  8 1 12

Tegel      1  1

Wandtegel    4    4

Indet. 5 44 3 5 6 1 64

Aantal 23 302 4 6 7 31 6 379

6.1.2 Roodbakkend aardewerk

Zoals hierboven al vermeld zijn de meeste 
scherven roodbakkend aardewerk afkomstig van 
ongeglazuurde bloempotten; in totaal 249 
scherven.153De meeste bloempotscherven, 
94 stuks, werden geconcentreerd gevonden op 
verschillende plekken in put 2 (vnrs 8 t/m 11) in 
een sterk humeuze zandlaag met veel planten
wortels (s22, vnr 20). Uit deze laag is maar een 
gedeelte van de vele honderden bloempot
scherven verzameld. De potten hebben een 
grote variatie in grootte en uitvoering. Het ene 
uiterste vormen de eenvoudige, dunwandige 
taps toelopende potjes met een ronde rand 

zonder versiering. Het andere uiterste zijn 
dikwandige potten (ompotten?) met een dikke 
geprofileerde rand. De versiering op deze 
dikwandige potten bestaat uit twee smalle hori
zontale groeven met daartussen korte, bredere 
verticale groeven. Onder deze band versierings
rand is vaak een rondlopende of golvende lijn te 
zijn aangebracht (vnr 9, afb 6.1).
Eén van de fragmenten is voorzien van een 
geprofileerde halfronde greep met opgelegde 
kabelversiering (vnr 153, afb. 6.2). Een ander 
fragment heeft eveneens een opgelegde kabel
versiering (vnr 10). Een fragment van een wat 
grotere tuinpot of schotel vertoont een 
plastische schulpversiering onder de rand (vnr 9, 
afb 6.3). 
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Afb.6.1 Rand-, wand- en bodemscherven van verschillende bloempotten van roodbakkend aardewerk (vnr 9).
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Afb. 6.2 Wandfragment van een dikwandige ompot met geprofileerde halfronde greep met opgelegde 

kabelversiering (vnr 153).

Afb. 6.3 Rand van een dikwandige ompot of schotel met plastische schulpversiering onder de rand (vnr 9).
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154 Thijssen 1991, 25.
155 Thijssen 1991, 70-77.
156 Gemeente Den Haag 1999, 18.

De versiering lijkt met een radstempel aange
bracht te zijn, aangezien de verticale lijnen onre
gelmatig van lengte en dikte zijn. Andere grote 
potten hebben een verdikte ronde of afgeronde 
rand zonder versiering op het bovenste deel van 
de wand. Onder de kleinere potjes komen twee 
randtypen voor: manchetranden en ronde 
randen in verschillende diktes (afb.6.4). 
Sommige potjes hebben op de buitenrand een 
groef. Aan de hand van de diameters van de 
bodems kan geconcludeerd worden dat er een 
flink aantal verschillende formaten potten zijn 
gebruikt. De volgende bodemdiameters zijn 
opgetekend: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 en 14 cm.

Alle potten zijn ongeglazuurd, hebben een of 
meerdere ronde gaten in de bodem en zijn op de 
draaischijf vervaardigd of machinaal gevormd. 
Alle potten hebben een vlakke bodem, met 
uitzondering van een groot bodemstuk van een 
pot met een standring (vnr 214). Deze pot heeft 
twee gaten in de bodem.
De kleinere potjes zullen gediend hebben als 
kweekpotjes voor zaailingen en stekken. De grotere 
zullen als sierpotten in de tuin gebruikt zijn. 
Naast honderden scherven van bloempotten van 
roodbakkend aardewerk zijn er enkele scherven 
van exemplaren van grijsbakkend aardewerk 
gevonden.

Interpretatie
Het is niet verwonderlijk dat er bij Duivenvoorde 
zoveel scherven van bloempotten en potjes zijn 
gevonden. Het gaat hier om een historische 
tuinaanleg. Ook bij andere opgravingen in tuinen 
zijn fragmenten van bloempotten tevoorschijn 
gekomen, soms in grote aantallen. Zo bestond bij 
de opgraving van de Hof van Batenburg te 
Nijmegen ongeveer een kwart van het roodbak
kende aardewerk uit fragmenten van ongegla
zuurde bloempotten en onderschotels.154 Er is hier 
een grote verscheidenheid aan randvormen.155 
Potten met een platte bodem en een verdikte, al 
dan niet geprofileerde rand komen het meest 
voor. Verder zijn er potten met een aan de 
bovenkant afgeplatte rand. Sommige potten 
hebben twee verticale worstoren en versiering in 
de vorm van een met nagelindrukken versierde 
opgelegde kleistrip. De bloempotten dateren uit 
de achttiende en negentiende eeuw.
Bij de opgraving van de baroktuin van de 
verdwenen buitenplaats Den Hoonaert in den 
Haag zijn eveneens talloze scherven van bloem
potten gevonden.156 Helaas wordt het materiaal 
niet uitgebreid beschreven en afgebeeld, zodat 
de vormen en versiering niet bekend zijn. In 1998 
werd bij de opgraving van de buitenplaats 
Zwanendrift in Alphen aan de Rijn in de vulling 
van een grachtachtige waterpartij aan de 

Afb. 6.4 Verschillende randvormen van de bloempotten.
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157 Den Hollander, De Baar & Den Hartog 
2005; Hollander & Koopman 2013.

158 Diependaal 2007, 12.
159 Duco 1999, 58-59; Van der Meulen & 

Smeele 2010, 123.
160 Zie ook Duco 1999, 58, afb. 69 voor een 

prijslijst van duurdere bloempotten op 
schotel uit de periode 1920-1925.

161 Groothedde & Bartels 2000, 195-196.

voorzijde van het huis een groot aantal 
fragmenten van rijkgedecoreerde tuinorna
menten van terracotta opgegraven, waaronder 
siervazen en bijbehorende onderschotels.157 
De siervazen zijn rijkversierd met appliques en 
hebben vaak roloren (Ionische krullen) of grepen 
in de vorm van monster of dierkoppen. De 
onderschotels zijn eenvoudiger uitgevoerd; 
soms versierd met golfranden en hebben vaak 
roloren. Resten witte verf wijzen erop dat de 
vazen oorspronkelijk wit beschilderd waren. 
De vazen en schotels dateren uit de zeven
tiendevroege achttiende eeuw. Dergelijke rijk
versierde potten zijn uitzonderlijke vondsten in 
tuinen. Meestal gaat het om eenvoudiger 
versierde potten. Zo werd bij een onderzoek in 
de tuin van landgoed Staverden op de Veluwe 
slechts één scherf van een bloempot gevonden: 
een hangende bloempot van roodbakkend 
aardewerk met mangaanoxide en loodglazuur.158 
De pot dateert uit de periode 1875125.
Eenvoudig gebruiksaardewerk is altijd een 
belangrijk product geweest van de Nederlandse 
pottenbakker: voornamelijk grijs en later vooral 
roodbakkend aardewerk en in mindere mate 
majolica en faience. Toen in de negentiende 
eeuw de vraag naar huishoudelijk aardewerk 
sterk afnam en de vraag naar planten van 
kwekers juist een grote vlucht nam, legden 
steeds meer pottenbakkers zich toe op de 
fabricage van bloempotten. Naast bloempotten 
gingen deze ook ander machinaal vervaardigde 
producten maken, zoals loodwitpotten voor de 
loodwitindustrie, riool en drainagebuizen, 
schoorsteenpotten en andere bouwkeramiek. 
Vooral in Gouda was de productie van bloem
potten en andere in de tuin en landbouw 
gebruikte keramiekvormen omvangrijk. Zo 
produceerden de pottenbakkerij van Jonker en 
Goedewaagen tot in de twintigste eeuw grote 
hoeveelheden eenvoudig ‘grof’ aardewerk, 
waaronder bloempotten en bijbehorende 
schotels.159 In een catalogus van de firma 
Goedewaagen uit ca. 1920 zijn deze producten te 
vinden, waaronder tuinpotjes in diverse maten, 
zaaibakken en hangbloempotten (afb. 6.5)160

Ook in andere plaatsen werden op grote schaal 
bloempotjes gefabriceerd, zoals bijvoorbeeld bij 
Taminiau in Zutphen.161

Waar de bloempotten en potjes van 
Duivenvoorde zijn geproduceerd is niet zeker. 
Mogelijk was dat bij een producent in de buurt 

van Voorschoten. Dit zou bijvoorbeeld potten
bakkerij ‘Nieuw Werklust’ in Hazerswoude 
kunnen zijn geweest. Deze kleiwarenfabriek 
werd waarschijnlijk rond 1675 gesticht. De 
fabriek legde zich toe op de productie van ‘grof’ 
aardewerken maakte vooral dakpannen en 
bloem en schoorsteenpotten. De datering van 
bloempotten is lastig. De potten werden langere 
tijd gebruikt en veranderen door de tijd 
nauwelijks van vorm. De kleinere machinaal 
vervaardigde potjes met vlakke bodem zijn te 
dateren in de negentiende eeuw. Ze zijn van een 
type dat overal in Nederland in deze periode 
werd vervaardigd. De grotere tuinpotten kunnen 
uit de achttiende of begin negentiende eeuw 
dateren. Van deze tuinpotten met hun specifieke 
versiering zijn uit de literatuur geen vergelijkbare 
exemplaren bekend. Ook bij het potje met 
standring lijkt een datering in de achttiende
negentiende eeuw aannemelijk. 
Behalve bloempotten en potjes van roodbak
kend aardewerk zijn er ook verschillende 
scherven van potten van roodbakkend 
aardewerk met loodglazuur gevonden. Van de 
meeste scherven is vorm/type niet bekend, 
behalve een fragment van een schotel uit s100, 
een kan uit s132 en uit het Nederrijnse gebied 
twee klein fragmenten van schotels met inge
draaide slibversiering en koperoxide. De kan 
dateert uit de tweede helft van de negentiende 
eeuw en de Nederrijnse schotels uit de (tweede 
helft van de) achttiende eeuw. 

6.1.3 Steengoed

Op het kasteelterrein zijn bij de opgraving 24 
scherven steengoed gevonden. Het oudste 
fragment dateert uit de veertiendevijftiende 
eeuw. Het is een wandscherf van lichtgrijs 
steengoed zonder oppervlaktebehandeling uit 
Siegburg (vnr 102).Uit vondstnummer105 komt 
een bodem met gewelfde voet van een kan van 
grijs steengoed met engobe en zoutglazuur en 
een wandscherf met roulettering. Deze scherven 
dateren uit de latevijftiendezestiende eeuw. 
De kan is waarschijnlijk afkomstig uit Raeren en 
stamt uit de late vijftiendezestiende eeuw. De 
rest van de vondsten uit dit spoor dateert uit de 
tweede helft negentiendevroege twintigste 
eeuw, zodat deze scherven als opspit moet 
worden beschouwd.
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162 Zie voor biografische gegevens van 
Georg Kreuzberg (1796−1873) Haffke & 
Ritter 2010.

163 Wittop 1976, 856.
164 Wittop Koning 1976, 861.6; Brinkmann 

1982, 13-14.
165 Wittop 1976, 861.6; Brinkmann 1982, 

13-14.

In spoor 102 is een fragment gevonden van een 
steengoed kan of kruik met een lichtgrijze scherf. 
De versiering bestaat uit een blauw medaillon 
met kerfsneewerk en een kobalt middenstuk. 
Deze scherf dateert uit de tweede helft zeven
tiende eeuw of begin van de achttiende eeuw.
In spoor 132 zijn fragmenten van minimaal vijf 
verschillende mineraalwaterflessen van 
steengoed gevonden (vnrs 101 t/m 103). Het 
zijn cilindrische kruiken met korte hals en 
omgeslagen ronde rand en oor op de schouder. 
De kruiken zijn overtrokken met engobe en 
zoutglazuur. Dergelijke flessen zijn vooral 
vervaardigd in het Westerwald. Eén van de 
flessen is compleet. De hoogte is 22 cm en de 
diameter van de voet bedraagt 7 cm. De fles 
draagt het ingedrukte blindmerk van de 
Apollinarisbron (APOLLINARIS BRUNNEN MW) 
rond een binnen een cirkel geplaatst huismerk. 
Onder het huismerk staat de naam van Georg 
Kreuzberg uit Ahrweiler (GEORG KREUZBERG, 
AHRWEILER, RHEINPREUSSEN, afb. 6.6). Aan de 
achterzijde bevindt zich het blindmerk No 36. 

Georg Kreuzberg162 kreeg in 1852 een vergunning 
om naar bronwater te zoeken en de gevonden 
bronnen te exploiteren. Hij ontdekte een bron in 
zijn wijngaard in Bad Neuenahr en noemde de 
bron naar Sint Apollinaris van Ravenna, patroon
heilige van de wijn. De kruiken om het bronwater 
te bottelen liet hij in Baumbach fabriceren.163 
Vanaf 1853 werden kruiken met mineraalwater 
verstuurd zowel in Duitsland als daarbuiten. 
Naast een steengoed fles van de Apolinnaris bron 
is er in Duivenvoorde ook een glazen fles 
gevonden(zie hieronder in paragraaf 6.4).
Er zijn verschillende stukken gevonden van een 
tweede mineraalwaterfles. Deze tweede fles is 
eveneens voorzien van een ingedrukt blindmerk. 
Het is een adelaar in een cirkel met daaromheen 
een randschrift. Het merk is dat van een bron uit 
SeltersOber (OBER SELTERS, NASSAU). Deze 
bron wordt voor het eerst vermeld in 1731. In 
1871 werd de exploitatie van deze bron nieuw 
leven ingeblazen, echter met weinig succes. Pas 
na een zilveren medaille op de Balneologische 
Tentoonstelling in Wiesbaden in 1878 verliep de 
exploitatie van de bron een stuk beter.164

Afb. 6.6 Mineraalwaterkruik van Georg Kreuzberg uit 

Ahrweiler uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

Tijdens de door de aannemer uitgevoerde graaf
werkzaamheden is een grote wandscherf van 
een tweede mineraalwaterfles uit Oder Selters 
geborgen. Deze heeft ingedrukt blindmerk in de 
vorm van een gestileerde gekroonde leeuw in 
een cirkel met daaromheen binnen een tweede 
cirkel het randschrift SELTERS. Onder dit merk is 
een gedeelte van de eveneens als bindmerk 
aangebrachte tekst [HER]ZOGTHUM NA[SSAU] 
te lezen. Het merk is dat van een van de bronnen 
uit SeltersOber (OBER SELTERS, NASSAU). De 
fles is ná 1879 vervaardigd (afb. 6.7).165
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166 Brinkmann 1982, 13-14.

Afb. 6.7 Wandscherf van een laat-negentiende-eeuwse 

mineraalwaterfles van een bron uit Selters-Ober. 

De oudste mineraalwaterflessen zijn op de 
draaischijf gevormd. Na 1879 werden ze 
machinaal vervaardigd in een pers. Bij de 
exemplaren uit Duivenvoorde ontbreken draai
ringen aan de binnenzijde, evenals treksporen 
op de bodem van het verwijderen van de draai
schijf. Dit wijst op vervaardiging in een pers en 
een datering ná 1879. Andere aanwijzingen voor 
de datering is de vorm van de hals. De mineraal
waterflessen van Duivenvoorde kunnen op basis 
van het feit dat ze in een vorm zijn geperst en 
hun halsvorm in het laatste kwart van de negen
tiende eeuw worden gedateerd.166

Naast de scherven van mineraalwaterflessen zijn 
er enkele steengoedscherven aangetroffen met 
stilistische versiering en een band in kobalt
blauw. Het zijn waarschijnlijk fragmenten van 
(voorraad)potten en kannen uit het Westerwald. 
Ze dateren uit de tweede helft van de negen
tiende eeuw. Tenslotte kan hier een groot 
bodemfragment van een kan met engobe en 
zoutglazuur worden genoemd uit spoor 132 
(vnr 94). De kan dateert uit de tweede helft van 
de achttiende eeuw. 

Bij de civieltechnische werkzaamheden zijn nog 
enkele andere scherven steengoed gevonden 
(vondsten 1, 5 en 6) In de meeste gevallen is de 
exacte context van de vondsten niet bekend. 
Vondst 1: oor van een kan van steengoed met 
zoutglazuur en blauwe beschildering in de vorm 
van haaks op de lengterichting geplaatste 
streepjes (afb. 6.8). De kan dateert globaal uit de 
achttiendevroege twintigste eeuw. 

Afb. 6.8 Oor van een steengoedkan met blauwe 

verfdecoratie en zoutglazuur.

Vondst 5: dit vondstnummer bevat onder andere 
een wandscherf steengoed met zoutglazuur en 
ijzerengobe van een kan (afb. 6.9, links). De 
scherf kan globaal in de zeventiendenegen
tiende eeuw worden gedateerd. Vondstnummer 
5 komt uit een sloot aan de zuidoostzijde van 
het park bij de zogenaamde ‘paardenbegraaf
plaats’.

Afb. 6.9 De vondsten 4 (rechts) en 5 (links). 

Vondst 6: uit een greppel kwam op ca. 80 cm 
onder maaiveld, naast een vrijwel complete 
vorm geblazen fles van glas groen, een bodem
fragment van een steengoed voorraadpot of kan 
met uitgeknepen standring. Alle uitgeknepen 
elementen zijn afgebroken (afb. 6.1011). Het 
stuk dateert uit de negentiende eeuw.
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167 Larina 2001.
168 Verschillende eigenaren van 

Duivenvoorde waren verwoede 
verzamelaars van meubels, schilderijen, 
prenten, tekeningen, boeken, aardewerk 
en zilver. Zo was Hendricus Adolphus 
Steengracht (1836-1912) een gepassio-
neerd porseleinverzamelaar. Het zou 
kunnen dat hij de apothekerspot heeft 
aangekocht; zie van Campen 2010.

169 Bogaers 1992, 180 en 193.

6.1.4 Witbakkend aardewerk met 
loodglazuur

Er zijn vier scherven witbakkend aardewerk 
aangetroffen. De scherven zijn te klein om op 
vorm/type te determineren. Uitzondering is een 
scherf van een bord of schotel voorzien van een 
marmerdecoratie in bruin en groen.

6.1.5 Majolica en Faience

Naast enkele fragmenten van wandtegels en 
scherven Faience zonder decoratie is een scherf 
van een Majolica apothekerspot aangetroffen. 
Het fragment met een lichte scherf vertoont een 
kleurrijke spiraalvormige versiering in de kleuren 
blauw, bruin, geel en groen (afb. 6.12). Vrijwel zeker 
is het toe te schrijven aan een aardewerkcentrum 
in Caltagirone op Sicilië. Hier werd vanaf de zeven
tiende eeuw fraai gedecoreerde Majolica gefabri
ceerd met bloem en bladmotieven, geometrische 
patronen en medaillons met soldatenportretten 
en wapenschilden. Ook afbeeldingen van heiligen 
en landschappelijke scènes zijn bekend.167 Veel van 
het aardewerk uit Caltagirone werd gebruikt voor 
farmaceutische doeleinden.

Op Sicilië zelf zijn nauwelijks nog producten uit 
Caltagirone te vinden, vanwege natuurrampen 
die het eiland in de loop der eeuwen hebben 
geteisterd. De potten werden in grote hoeveel
heden naar Malta verscheept, van waaruit het 
aardewerk over Europa werd verspreid.

De datering van de apothekerspot van 
Duivenvoorde is lastig, aangezien het slechts 
om een betrekkelijk kleine wandscherf gaat. 
Mogelijk was het een antiek stuk waarvan, 
nadat de pot gebroken was, een of meerdere 
scherven met ander afval in de tweede helft 
negentiendevroege twintigste eeuw in het 
park zijn gedeponeerd. In tegenstelling tot het 
overige weggegooide aardewerk was de 
apotherkerspot een kostbaar stuk. Mogelijk 
komt de pot uit het kasteel. Hoe de apothekers
pot hier terecht is gekomen, zal waarschijnlijk 
nooit duidelijk worden, tenzij daarover in de 
archieven van Duivenvoorde iets terug te 
vinden is.168

6.1.6 Industrieel aardewerk

Industrieel aardewerk is ook in kleine aantallen 
aanwezig: 31 scherven in totaal. Het is voor een 
deel industrieel wit. Een ander deel is versierd 
met vooral bloem en bladmotieven in blauwe 
transferprints.
Een fragment van een kom is voorzien van 
‘boerenbont decor’ met groene blaadjes en een 
bordeauxrode bloem. Een deel van een rand van 
een schotel heeft een rand met vlechtwerk in 
reliëf en een decoratie van een blauw 
bloemtakje. Merken komen niet voor op de 
scherven, met uitzondering van een schoteltje 
met het merk Societé Ceramique (Polling 
beeldmerk 531) en de toevoeging van de 
decornaam Saigon (afb. 6.13). Het decor Saigon 
werd gebruikt in de periode 18851910.169

Afb. 6.10 Bodem van een steengoed voorraadpot of kan 

(zijkant).

Afb. 6.11 Bodem van een steengoed voorraadpot of kan 

(onderkant).
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Afb. 6.12 Wandscherf van een polychroom gedecoreerde apothekerspotvan majolica uit Caltagirone op Sicilië.

Afb. 6.13 Voor- en achterzijde van een schoteltje industrieel wit met merk van de Société Ceramique en decornaam 

Saigon uit de periode 1885-1910.
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170 Zie Van Campen 2010.
171 Duco 1982, 73.
172 Duco 1982, 83.
173 Duco 1982; Duco 1987.
174 Duco 1982, 79.

6.1.7 Porselein

Het porselein is voornamelijk van Europese 
origine. Een fragment van een deksel is vermoe
delijk van Chinese makelij. Het stuk is gedeco
reerd met gestileerde bladmotieven en dateert 
uit de achttiende of negentiende eeuw. Onder 
het Europees porselein bevindt zich onder 
andere een stuk van een kan met een gouden 
randje over het oor. Een ander fragment heeft 
een strobloemdecor. Verder zijn er wat kleine 
fragmenten van kop en schotels, veelal gedeco
reerd met gouden accenten, typerend voor de 
negentiende eeuw. Het gaat hier om betrekkelijk 
algemeen voorkomend gebruiksgoed, niet om 
pronkporselein, zoals dat in de kasteelcollectie.170

6.2 Kleipijpen

Van kleipijpen zijn slechts kleine fragmenten 
aangetroffen; vooral delen van stelen en enkele 
pijpen koppen en fragmenten daarvan. De 
meeste stelen zijn betrekkelijk dun en dateren uit 
de achttiendetwintigste eeuw. Eén fragment is 
dikker (vnr 64) en dateert uit de zeventiende 
eeuw. Drie pijpenkoppen hebben een hielmerk. 
Het zijn alle drie in Gouda geproduceerde pijpen. 
Het eerste merk (vnr 83) is een gekroonde V. Dit 
merk was in Gouda in gebruik tussen 1675/1685 
en 1733/1746.171 De ketel heeft een (vroeg) trech
tervormig model en is aan de onderzijde 
voorzien van het stadswapen van Gouda en 
daarboven de letter s. Het hielmerk op de tweede 
pijpenkop bestaat uit het stadswapen van Leiden 
(twee gekruiste sleutels, vnr 1). Dit merk werd in 
Gouda gebruikt van 1685 tot na 1900.172Deze ketel 
heeft een slanke ovoïde symmetrische vorm. De 
datering van deze pijp ligt, gezien de vorm van de 
ketel, in de periode 18151900.173 Uit hetzelfde 
vondstnummer kom een fragment van een 
tweede pijpenkop, eveneens met een slanke 
ovoïde symmetrische ketel. Het hielmerk zijn de 
gekroonde initialen DK. Dit merk werd tussen 
1709 en 1909 gebruikt.174 De pijp dateert uit de 

periode 18151900. Een vierde pijpenkop (vnr 73) 
heeft een vormmerk in de vorm van een 
zespuntige ster. Het is een klein merkje dat vanaf 
het eind van de zeventiende eeuw gebruikt werd. 
De productieplaats van deze pijp is niet bekend.

6.3 Keramisch bouwmateriaal

Een aanzienlijk aantal vondstnummers bevat 
keramisch bouwmateriaal; voornamelijk 
baksteenfragmenten en in mindere mate 
stukken van dakpannen en plavuizen. De meeste 
bakstenen zijn incompleet. Er komen verschil
lende formaten en baksels voor (zie tabel 6.3). 
Er kunnen op basis van de kleur vier groepen 
worden onderscheiden; rode, gele lichtpaarse en 
paarsgrijze stenen. De rode stenen zijn in de 
meeste gevallen sterk gefragmenteerd en 
verweerd. Dit geldt in mindere mate ook voor 
een deel van de gele stenen. De meeste 
complete rode stenen meten18,5x9/8x4 cm. 
Verder is er een steen van ?x11x4 cm. Deze steen 
is al alle zijden voorzien van mortel. Bij de 
andere rode stenen ontbreken mortelresten. 
De harder gebakken gele stenen meten 
?x9,5/7x4/3cm. De formaten komen overeen 
met die van de stenen die in de paden zijn 
verwerkt. De stenen hebben geen mortelresten. 
De meest complete lichtpaarse stenen meten 
?x8x3,5 cm. 
De afmetingen van de hard gebakken paarsgrijze 
stenen varieert van 21,5x7x4 cm tot ?x9,5x3,5/ 
4 cm. Stenen met vergelijkbare formaten zijn 
aangetroffen in de paden.
Behalve bakstenen zijn er enkele fragmenten 
van rode dakpannen gevonden, waarvan een 
met loodgalzuur waaraan mangaanoxide is 
toegevoegd. Verder zijn er twee fragmenten van 
grijze dakpannen en twee stukken van rode 
ongeglazuurde plavuizen (dikte 2,5 cm) 
geborgen.
Een grootdeel van het keramische bouwmate
riaal zak afkomstig zijn uit de paden en 
structuren in het park, zoals vijverranden. 
Een deel is hier terecht gekomen als vuilnis of 
verhardingsmateriaal.
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Tabel 6.3 Vondstnummers met baksteen waarvan minimaal de breedte en dikte is 
vastgesteld.

Vnr Spoor Aantal Baksel Type/vorm Formaat

7 6 geel baksteen ?x6x3 cm, ?x7x3,5 cm, ?x6x3 cm

8 10 geel baksteen ?x6x3,5 cm, ?x6,5x3,5 cm, ?x6x3 cm, ?x6x3 cm

9 8 geel baksteen ?x5,5x3,5 cm, ?x5x3 cm, ?x5x3 cm

9 2 lichtpaars baksteen ?x8x3,5 cm beide

9 7 rood baksteen ?x?x4.5 cm

11 1 geel baksteen ?x7x3 cm

12 1 lichtpaars baksteen ?x?x4,5 cm

12 1 geel baksteen ?xx3 cm

23 1 geel baksteen ?x7x3 cm

30 1 paarsgrijs baksteen ?x9,5x3,5 cm

32 1 rood baksteen ?x8,5x3,5 cm 

52 1 paarsgrijs baksteen ?x7x3,5 cm

90 1 rood baksteen ?x11x4 cm alle zijden mortel

201 204 2 rood baksteen 18,5x8,x4 cm

203 207 1 paarsgrijs baksteen 21,5x7x4,5 cm

203 207 3 rood baksteen 18,5x8,5x4 cm, ?x9,5x4 cm, ?x9x4 cm

203 207 3 geel baksteen ?x9x4 cm,?x9x3,5 cm, ?x9,5x3,5 cm

6.4 Glas

Er is een kleine hoeveelheid glas gevonden, 
waaronder enkele complete voorwerpen. Het 
eerste complete object is een plat vormgeblazen 
flesje van transparant glas met op alle zijden 
teksten in reliëf (afb. 6.14, vnr 3). Op een van de 
korte zijde staat het woord ANKER tussen een 
hand met uitgestoken wijsvinger en een anker. 
De andere korte zijde toont de woorden PAIN 
EXPELLER. Op de voorzijde staat de tekst F.Ad.
RICHTER&Cie, RUDOLSTADT WIEN, OLTEN 
ROTTERDAM, LONDEN NEW YORK. Het flesje is 
op de markt gebracht door de firma van 
Friedrich Adolf Richter (1846–1910) uit 
Rudolstadt. Deze firma is opgericht in 1876 en 
produceerde chemischfarmaceutische 
preparaten en geneesmiddelen. Later ging de 
firma zich ook richten op bouwpakketten en 
muziekautomaten. Friedrich Adolf Richter 
stichtte verschillende filialen, waaronder in 
Nijmegen (1877), Wenen (1878), Praag (1880), in 
1887 in Londen, Kopenhagen en Olten, New York 
(1894) en 1900 in Sint Petersburg en Salbino. 

Afb. 6.14 Glazen ‘medicijn’flesje van de firma Richter uit 

de periode 1876-1910 (vnr 3).

Na de dood van Richter in 1910 ontstonden de 
firma’s F. Ad. Richter &Cie Chemische werken en 
F. Ad. Richter & Cie AG, Baukastenfabrik. 

De medicijnen van de firma Richter hadden twij
felachtige een reputatie. In 1890 en in 1921, werd 
door het orgaan van de Vereeniging tegen de 
kwalzalverij gewaarschuwd tegen met name het 
medicijn PainExpeller. Het medicijn zou volgens 
de firma Richter voor de bestrijding van vele 
kwalen geschikt zijn, zonder dat hiervoor een 
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175 www.kwakzalverij.nl/view/pdf/
kwakzalverij_1921.pdf

176 Het ontbreken van de plaatsen Sint 
Petersburg en Salbino zou erop kunnen 
wijzen dat het flesje vóór 1900 is 
geproduceerd. In dat jaar werden in 
beide steden filialen van de firma 
Richter geopend.

177 In 1993 vond er in het Deutsches 
Hygiene Museum in Dresden de 
tentoonstelling In aller Munde - Einhundert 
Jahre Odol plaats. Zie Roth, 
Scheske&Täubrich (1993) voor de 
catalogus bij deze tentoonstelling.

178 Soetens 1999, 16-17.

arts hoefde te worden geconsulteerd. Met name 
dit laatste stuitte de Vereeniging tegen de 
Kwakzalverij tegen de borst.175 Het flesje dateert 
uit de periode 18761910.176

Een tweede compleet flesje is gemaakt van 
melkglas en is aan de onderzijde voorzien van de 
in reliëf aangebrachte merknaam ODOL (vnr 101, 
afb 6.15). Het bijzondere aan dit flesje is dat de 
mondopening aan de zijkant zit. Het flesje werd 
in 1893ontworpen door Karl August Lingner.177 Hij 
was tevens uitvinder van het mondwater Odol 
dat een groot succes werd en nog steeds 
verkocht wordt.178 Het flesje dateert uit de late 
negentiendevroege twintigste eeuw. 
Vondstnummer 150 bevat een klein fragment 
van een Odolflesje, evenals vnr 152. Het laatste 
stuk heeft op de bodem het in reliëf aange
brachte woord PATENT.

Afb. 6.15 Compleet melkglazen Odolflesje (vnr 101).

Naast deze complete flesjes zijn er fragmenten 
opgegraven van enkele wijnflessen van groen 
glas, waaronder een bodemfragment van een 
gedrongen bolle achttiendeeeuwse wijnfles 
(vnr 103) en twee halzen van cilindrische flessen 
uit de negentiende vroeg twintigste eeuw 
(vnr 101). Verder een deel van een stam van een 
drinkglas van transparant kelkglas uit de 
achttiende eeuw, een scherf van een flesje met 
platte bodem van transparant glas en enkele 
stukjes vensterglas (lichtblauw, lichtgroen en 
transparant).

Ook bij de graafwerkzaamheden van de 
aannemer zijn verschillende glazen flessen en 
fragmenten daarvan geborgen. Uit de sloot aan 
de zuidoostzijde van het park bij de zogenaamde 
‘paardenbegraafplaats’ komt een compleet in 
een vorm geblazen flesje van transparant glas 

(vondst 3, 6.16 en 6.17). Het opschrift luidt 
H. TUPKER FOURNISSEUR BREVETÉ DELACOUR 
UTRECHT. Het flesje dateert uit het begin van de 
twintigste eeuw. Het flesje komt uit een sloot 
aan de zuidoostzijde van het park bij de 
zogenaamde ‘paardenbegraafplaats’. 

Afb. 6.16 Vormgeblazen flesje van transparant glas uit de 

vroege twintigste eeuw (achterzijde). 

Afb. 6.17 Vormgeblazen flesje van transparant glas uit de 

vroege twintigste eeuw (voorzijde). 

Een bodemfragment van een in een vorm 
geblazen melkglazen mosterdpot met geprofi
leerde voet en in reliëf het opschrift [va]n Rijn’s 
Mosterd (afb. 6.18). Van Rijn’s stoom monsterd
fabriek was gevestigd in Utrecht. De fabriek werd 
in de negentiende eeuw gesticht door Johannes 
Campage. In 1879 werd de fabriek door de 
gebroeders Van Rijn overgenomen en kreeg deze 
hun naam. Zij verhoogden de productie van de 
fabriek en maakten Van Rijn’s mosterd een 
bekende merknaam. Bijde verkoop van de fabriek 
in 1893 aan de heer Portegies bleef de fabrieks
naam Van Rijn dan ook gehandhaafd. In 1967 
verhuisde de fabriek naar Overvecht Noord. 
Het potje dateert uit de periode 18601910. 
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179 Vergelijk Bartels 1999, 978, nr. 129-130.
180 Met dank aan Marieke van den Elzen. 

Deze vondsten bevinden zich in een 
particuliere collectie.

181 Dit flestype komt niet voor in Soetens 
1999.

Afb. 6.18 Fragment van een melkglazen mosterdpot uit 

de periode 1869-1910. 

Vondst 6: uit een greppel kwam op ca. 80 cm 
onder maaiveld een vrijwel complete vorm 
geblazen fles van glas groen. Alleen de rand 
ontbreekt. De fles heeft een lange cilindrische hals 
en een vrijwel vlakke boden met opgebolde ziel 
(afb. 6.1920). De fles dateert uit de tweede helft 
van de negentiendebegin twintigste eeuw.179

Afb. 6.19 Glazen fles uit de tweede helft van de 

negentiende-begin twintigste eeuw.

Afb. 6.20 Glazen fles uit de tweede helft van de 

negentiende-begin twintigste eeuw (onderzijde).

Vondst 7: bij de sloot van de paardenbegraaf
plaats komen verder twee complete flessen180: 
een korte cilindrisch fles van donkergroen glas 
(afb. 6.21a) en een medicijnflesje van lichtblauw 
glas (afb. 6.21b). Beide dateren uit de late 
negentiendevroege twintigste eeuw.  

Vondst 8: een vrijwel complete in een vorm 
geblazen fles van lichtgroen glas (deel van de 
hals en rand ontbreekt) (afb. 6.21c). De fles is 
voorzien van het opschrift NATURLICHES MINER.
WASSER DOPPELKOHL FULLUNG des 
APOLLINARIS BRUNNEN.181
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182 Deze vondst bevindt zich in een 
particuliere collectie.

183 Deze vondsten bevinden zich in een 
particuliere collectie.

In tegenstelling tot steengoedflessen zijn glazen 
flessen van de Apollinarisbron betrekkelijk 
zeldzaam. In de flessen zat volgens het opschrift 
koolzuurhoudend mineraalwater. In 1864 
ontwikkelde eigenaar Georg Kreuzberg een 
methode om koolzuur aan het mineraalwater toe 
te voegen en zo de houdbaarheid te vergroten. 
De fles dateert van ná 1864, waarschijnlijk uit het 
laatste kwart van de negentiende eeuw. De 
exacte vondstlocatie van de fles is niet bekend.182

6.5 Natuursteen

Er zijn slechts vier vondstnummers met natuur
steen. Het gaat in alle gevallen om kleine 
fragmenten leisteen. Geconstateerd is dat overal 
in het park leisteen aan het oppervlak ligt. Dit doet 
vermoeden dat dit materiaal als  verhardings  
materiaal voor paden is gebruikt. Enkele vondst
nummers bevatten stukken beton of kiezels. Het 
beton is puin. De kiezels zijn als verhardingsmate
riaal voor de paden gebruikt. 

6.6 Metaal

Het onderzoek heeft een betrekkelijk klein aantal 
metaalvondsten opgeleverd, vooral(sub)recent 
materiaal als zilverpapier en getrokken spijkers. 
We noemen hier alleen de belangrijkste vondsten. 
Vondstnummer 89 bevat twee ijzeren hoefijzers 
met kalkoenen. De ijzers zijn sterk verroest en één 
is verbogen. De vondstnummers 22 en 101 
bevatten elk een koperen nagel met platte kop. 
Vondstnummer 85 is een smalle loden strip met 
nagelgat. Een deel van de metaalvondsten hangt 
samen met  houtconstructies in de tuin. 
De hoefijzers komen uit het stort van een leeg 
gegraven sloot waarin allerlei huishoudelijk afval 
was gedeponeerd.

Op het terrein is bij de civieltechnische werk
zaamheden een groot aantal ijzeren nagels en 
andere ijzeren objecten gevonden, waarvan een 
deel is verzameld (zie afb. 6.21d).183

Afb. 6.21 a) Korte cilindrisch fles van donkergroen glas, b) Medicijnflesje van lichtblauw glas, c) Mineraalfles van de 

Apollinarisbronin Bad Neuenahr en d) Overzicht van ijzeren objecten, voornamelijk nagels.
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6.7 Plastic

Bij het onderzoek zijn in de grindlagen op 
verschillende plaatsen hagelpatronen gevonden. 
De patronen hebben een plastic huls en een 
metalen slaghoedje. Vondstnummer 150 is een 
patroon van zwart plastic met opschrift 67,5 mm 
en JAGDMEISTER. Vondstnummer 23 is een 
plastic dopje van een fles.
De patronen wijzen erop dat er in het kasteel
park uitgebreid is gejaagd op klein wild.

6.8 Leer

Op twee locaties zijn leervondsten gedaan. 
Vondstnummer 58 (werkput 5, s51) bestaat uit 
tweehakken van schoenen. De ene hak bestaat 
uit een houten blokje dat aan de achterzijde is 
afgeschuind. Aan de onderzijde bevindt zich een 
dun leren zooltje. In het hout bevinden zich 
verschillende ijzeren nageltjes waarmee de hak 
aan het bovenleer bevestigd was. De andere hak 
is opgebouwd uit dunne laagjes leer die bij 
elkaar worden gehouden door houten 
pennetjes. Ook bij deze hak bevinden zich in de 
bovenzijde ijzeren nageltjes. Vondstnummer 59 
bevat twee vrij complete schoenen. Het zijn 
platte veterschoenen. Op een van de zooldelen 
bevindt zich de in reliëf aangebrachte naam 
SUNBEAM CROWN en de cijfers 64 en 2¾. De 
hakken en schoenen dateren uit de tweede helft 
negentiendevroege twintigste eeuw.

Vondstnummer 216 (oppervlakte rond werkput 
11) is een rechthoekige lap leer van 18,6 bij 18 cm. 
Aan één zijde bevinden zich dicht bij de hoeken 
ronde gaten die door het gebruik zijn uitge
scheurd. Aan de buitenzijde bevinden zich aan 
twee randen naaigaatjes, evenals ongeveer 6 cm 
uit een van deze zijden parallel hieraan. In een van 

de andere zijde bevinden zich aan de onderkant 
naaigaatjes. De lap is onderdeel van een groter 
object, maar onduidelijk is wat voor object.

6.9 Hout

6.9.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de resultaten 
beschreven van het houtonderzoek. Er zijn tijdens 
de opgraving zestien stuks hout geborgen. Het 
betreft in de meeste gevallen constructiehout, 
maar daarnaast is ook een wortelstronk aange
troffen en zijn monsters van dunne takjes, blaadjes 
en knoppen uit de vijvervullingen verzameld.
Deze laatste categorie levert naar verwachting 
informatie over de houtige begroeiing in het 
park. Voor het constructiehout is dit mogelijk 
ook het geval, hoewel ook van elders 
aangevoerd hout zal zijn gebruikt. 

6.9.2 Materiaal en methode

De houtmonsters zijn gewassen door M. van der 
Heiden en gelijktijdig beschreven en op 
houtsoort gedetermineerd door O. Brinkkemper. 
Waar het geen eikenhout betrof, zijn van drie 
aanzichten (dwarsdoorsnede, radiaal en tangen
tiaal) met een scheermesje dunne coupes 
gesneden die met behulp van een doorvallend 
licht microscoop (Zeiss Akioskop) met vergroting 
van 50200x zijn onderzocht.

6.9.3 Resultaten en discussie

De resultaten van het houtonderzoek zijn 
opgenomen in tabel 6.4.
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Tabel 6.4 Resultaten van het houtonderzoek.

Vnr Spoor Hout-
soort

Object Lengte 
(cm)

Breedte/ 
Diameter (cm)

Dikte 
(cm)

Opmerking

52 68 Fraxinus gehalveerd rondhout met zijtakje 16 3 1,5 verdroogd

67 103 Quercus wortelstronk 0,33 sterk vergaan, 
jaarringen niet telbaar

97 134 Abies tang. ruwe balk in twee stukken 2x30 14 5,5

99 135 Abies kozijnachtige balk met verdiept 
deel uit half rondhout

55 9 7 met loodwit

100 133 Pinus 1/8 stam, geen duidelijke punt 21 straal 10 ca. 25 jaarringen

204 204 Alnus rondhout + schors, 1zpunt, 
puntlengte 12 cm

50 4,5

205 209 Fraxinus rondhout, 4zpunt, puntlengte  
21 cm

38 3,5

206 204 Ulmus rondhout, 3zpunt over 2/3 omtrek 51 3

209 204 Quercus rondhout, 1zpunt, puntlengte  
4,5 cm

17 3,5 verdroogd

210 204 Alnus rondhout + schors, 1zpunt, 
puntlengte 8 cm

38 4

211 210 Quercus takjes 35 jaarringen

215 205 Quercus blaadjes, takjes + knoppen 0,32 14 jaarringen

217 230 Quercus rondhout + schors 68 12 ca. 25 jaarringen

218 230 Pinus tang. plank 37 22 2,5 ca. 30 jaarringen

219 230 Betula half rondhout 36 11,5

Met uitzondering van de vondstnummers 67, 
211, 215 en 217 vertonen de stukken hout 
duidelijke bewerkingssporen, met name 
klievingen en aanpuntingen. Dit bewerkte hout 
zal onderdeel hebben gevormd van constructies. 
De gebruikte houtsoorten zijn divers, maar over 
het algemeen betreft het duurzame (eik 
(Quercus), grenen/den (Pinus) en vuren/zilverspar 
(Abies)) of redelijk duurzame (es (Fraxinus) en iep 
(Ulmus)) houtsoorten. Twee stuks rondhout zijn 
van els (Alnus), beide uit de beschoeiing van de 
vijver (S204). Dit is duurzaam hout voor gebruik 
permanent onder water, zoals bij beschoeiingen. 
Tenslotte is één bewerkt stuk hout afkomstig 
van berk (Betula), een voor alle doeleinden 
weinig duurzame houtsoort. Ook deze is in de 
beschoeiing van de vijver verwerkt. Door de 
grote variatie in gebruikte houtsoorten heeft het 
er alle schijn van dat voor de beschoeiing hout 
uit de tuin gebruikt is, zonder veel aandacht voor 
de geschiktheid van de toegepaste houtsoorten.
Vondsnummer 99 is een geprofileerd stuk hout 
dat lijkt op een kozijnbalk. Er is nog deels een 
witte verflaag aanwezig, mogelijk bestaand uit 

loodwit, wat destijds als gronderingslaag kan 
zijn aangebracht. Het zou hier goed om 
secundair gebruikt hout kunnen gaan. De andere 
stukken constructiehout vertonen geen 
kenmerken die wijzen op secundair gebruik.
Opmerkelijk is dat alle monsters van onbewerkt 
hout van eik afkomstig zijn. In ieder geval rond 
de vijver moet dit de belangrijkste boomsoort 
zijn geweest. Ook de wortelstronk in werkput 3 
(vnr 67) is van eik, wat er zou kunnen wijzen dat 
hier een eikenboom gestaan heeft.

6.9.4 Conclusies

Bij de opgraving is hout van verschillende 
boomsoorten gevonden: eik, den, zilverspar, es, 
iep en berk. De meeste van deze houtsoorten zijn 
duurzaam of redelijk duurzaam. Alleen 
berkenhout is niet duurzaam. Het gaat in de 
meeste gevallen om stukken met 
bewerkingssporen,met name klievingen en 
aanpuntingen. Dit hout is gebruikt voor 
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 verschillende constructies, zoals de beschoei
ingswanden en bodems van de vijvers.
Het enige met zekerheid lokaal gegroeide hout is 
van eik. Het betreft een wortelstronk en dunne, 
afgevallen takjes, blaadjes en knoppen in een 
van de vijvers (s204). Het is goed mogelijk dat 
eiken al voor aanleg van de tuin ter plekke 
groeiden, en gespaard zijn gebleven of ingepast 
in het ontwerp van de formele tuin. De pictogra
fische bronnen tonen geen gespecificeerde 
boomsoorten, en eiken komen niet voor in de 
ons bekende geschreven bronnen. Op basis van 
het ad hoc houtgebruik voor de vijver
beschoeiing is het aannemelijk dat ook els, iep, 
es en berk in de tuin of op het landgoed 
groeiden en dat hout van deze bomen is 
gebruikt in de tuin. De aanwezigheid van al  
deze boomsoorten blijkt ook uit het onderzoek 
naar de pollen en botanische macroresten  
(zie paragraaf 6.10)

6.10 Botanische macroresten en pollen

6.10.1 Inleiding

Deze paragraaf omvat het onderzoek aan pollen 
en botanische macroresten, zoals zaden en 
vruchten. De resultaten van het houtonderzoek 
zijn opgenomen in paragraaf 6.9. Tijdens de 
herinrichting van de tuin is voornamelijk door 
middel van werkputten en boringen gezocht 
naar overblijfselen van de formele tuin, zoals die 
aan het begin van de achttiende eeuw gevormd 
is en de landschapstuin, zoals die in de loop van 
de negentiende eeuw is aangelegd. De monsters 
zijn afkomstig uit verschillende soorten grond
sporen (zie tabel 6.5), voor het grootste deel 
daterend uit de achttiende eeuw.

Tabel 6.5: Monsterlijst van Voorschoten-Duivenvoorde.

Vnr Put Spoor Boring Diepte
Min (cm)

Diepte
Max (cm)

Formaat 
monster

Context Analyse

69 10 112 groot plantgat? V+M 

70 10 111 groot plantgat? V+M 

71 10 106 heel groot sloot V+M

72 10 106 nvt pollenbak P

74 46 225 240 klein sloot/gracht V+M+P

75 45 230 240 klein sloot/gracht V+M+P

76 44 225 230 klein sloot/gracht V+M+P

77 26 190 200 klein sloot/gracht V+M+P

78 26 180 190 klein sloot/gracht V+M+P

92 8 127 groot sloot V+M+P

93 8 127 middel sloot V+M

96 3 95 klein tussen hout, onder s95/137 V+M+P

212 13 226 middel vulling vijver bovenin V+M+P

213 13 224 groot onderste vijvervulling V+M+P

V=vondsten; M=botanische macroresten; P=pollen. Vet+onderstreept=geanalyseerd. Monsters v56 en v57 uit 

wortelgangen zijn hier buiten beschouwing gelaten.
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6.10.2 Historische gegevens

Niet alleen de botanische resten leveren 
gegevens over de beplanting in de tuinen van 
Duivenvoorde. Ook historische bronnen 
aangaande de buitenplaats bieden tot op zekere 
hoogte inzicht hierin, met name de periode van 
de achttiende eeuw, waaruit ook de onderzochte 
botanische monsters in hoofdzaak afkomstig 
zijn. Zo zijn er verschillende afbeeldingen van de 
tuinen en op sommige daarvan, zoals de vogel
vluchtkaart uit ca. 1709, staan bomenrijen, 
geschoren hagen en plantvakken afgebeeld. De 
afbeeldingen zijn echter te weinig gedetailleerd 
om te kunnen bepalen om wat voor soorten 
bomen, heesters en andere planten het precies 
gaat. Een andere bron zijn geschreven teksten, 
waaronder brieven tussen de bewoners en fami
lieleden en vrienden, huurovereenkomsten 
aangaande de verhuur van Duivenvoorde en 
rekeningen van hoveniers en leveranciers. In 
verschillende van deze bronnen worden bomen, 
struiken en andere planten genoemd die in de 
loop der tijd naar Duivenvoorde zijn gebracht en 
hier in de tuinen hebben gestaan. De oudste 
voor ons interessante vermelding zijn huurover
eenkomsten uit 1622 en 1626 waarin, behalve de 
oude boomgaard en de tuin, notenbomen op de 
voorhof worden genoemd.184 In 1688 en 1689 
werden blijkens verschillende betalingen enkele 
boomgaarden vernieuwd. Tot de nieuwe planten 
behoren kersenstruiken, appel en perenbomen, 
lijsterbessen, fruitbomen en twee 
notenbomen.185 Verder 25 zware eikenbomen. 
In 1709 worden er vanuit Engeland verschillende 
soorten appelbomen, pruimenbomen, kersen
bomen, perzikbomen en kamperfoelie 
aangevoerd en in de nieuwe tuin geplant.186 
Verder worden er in dat jaar beukenbomen 
genoemd. In de periode 17601773 worden in 
een briefwisseling tussen de heer van 
Duivenvoorde en andere eigenaren van 
landhuizen onder andere rozenbottel, treurwilg, 
vogelkers, sleedoorn, jasmijn, jeneverbes, 
acacia, Spaanse aak, vlier zwarte populier, trom
petboom (Catalpa), lederboom (Ptelea), spirea, 
kornoelje (Cornus), hortensia (Hydrangea), brem 
en Amerikaanse sering (Ceanotus, een lage, 
blauwbloeiende struik) genoemd.187 Deze bomen 
en struiken worden aangevoerd van het landhuis 
Zorgvliet en Nijenhuis in het Overijsselse Heino. 

In 1907 worden een morellenboom, een 
klimroos langs de muur van het kasteel, een 
kamperfoelie bij de brug en hulststruiken en 
rododendrons vermeld en in 1911 een dode 
morellenboom en een geraniumvak.188

De aanwezigheid van bepaalde planten kan ook 
worden afgeleid uit tuinvoorwerpen, zoals 
dahlia’s en bonen aan de hand van de 
vermelding van dahliastokken en bonenstaken 
in 1866.189

6.10.3 Materiaal en methode

De monsters zijn gezeefd door M. van IJzendoorn 
(RCE) over normzeven met maaswijdten 1,0; 0,5 
en 0,25 mm. Per monster is een gripzakje apart 
gehouden voor eventuele monstername voor 
pollenonderzoek. De zeef residuen zijn allereerst 
gewaardeerd op hun samenstelling van 
botanische macroresten. Op basis van deze 
waarderingsresultaten (zie bijlage 4) zijn vier 
monsters geselecteerd voor analyse van 
botanische macroresten (vnrs 92, 93, 212 en 213) 
en vier monsters voor pollenonderzoek (vnrs 75, 
77, 212 en 213). Van vondstnummer 92 is tijdens 
het zeven verzuimd een pollenmonster apart te 
houden, zodat dit monster niet beschikbaar was 
voor pollenonderzoek. Vondstnummer 93 zou 
alleen voor vondsten gezeefd worden, maar het 
zeefresidu bevatte zoveel plantenresten dat dit 
toch gewaardeerd is, en vervolgens ook voor 
analyse geselecteerd. Dit monster omvat een 
gedroogd residu van de fractie > 4,0 mm, en 
evenmin een apart gehouden pollenmonster. 
De residuen van de 0,25mm zeef zijn niet geana
lyseerd omdat hierin geen zaden van bewust 
aangeplante soorten verwacht konden worden.
De monsters komen uit verschillende contexten, 
die we hieronder per soort behandelen.

Plantgaten
De monsters vondstnummers 69 en 70 zijn 
afkomstig uit een als plantgat geïnterpreteerde 
kuil. Het is niet duidelijk of een context als deze 
waardevol is voor botanisch onderzoek.

Gracht
Een groot deel van de monsters is afkomstig uit 
vullagen van grachten. Het merendeel hiervan is 
met de boor aangesneden en bemonsterd.  Dit 
zijn kleine monsters uit de, voornamelijk, 
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diepere en sterk humushoudende lagen van de 
vulling. Ook voor deze contexten geldt dat het 
onbekend is wat de waarde voor het onderzoek 
is. De sloten waren destijds niet alleen open van 
boven, ook stonden zij in verbinding met buiten 
door een complex waterhuishoudingssysteem. 
Dit systeem zorgde voor een toe en afvoer van 
water en ook kon het grondwaterniveau geregu
leerd worden. Bekend is dat het water aan de 
noord(west)zijde het landgoed binnen kwam en 
het aan de (zuid)oostzijde verliet. Er is weinig 
documentatie over het systeem en het is ook 
niet systematisch onderzocht. Dat het essentieel 
was en ook functioneerde, blijkt uit de water
overlast die er bestaat sinds bij de nieuwe 
inrichting element zijn aangebracht zonder acht 
te slaan op de waterhuishouding.

Vondstnummer 71 komt uit spoor 106, een sloot 
in het zuidoosten van het terrein (werkput 10). 
De plek is ook als vuilstort in de negentiende 
eeuw gebruikt. Datering van de opvulling van de 
sloot is onbekend, maar de sloot heeft wel 
onderdeel uitgemaakt van de formele tuin uit de 
achttiende eeuw.

De vondstnummers 92 en 93 komen uit spoor 
127, een sloot in het zuidoosten van het terrein 
(werkput 8). De plek is ook als vuilstort in de 
negentiendevroege twintigste eeuw gebruikt. 
De datering van de opvulling van de sloot is 
onbekend, maar de sloot heeft wel onderdeel 
uitgemaakt van de formele tuin uit de 
achttiende eeuw.

De vondstnummers 74 t/m 76 zijn genomen uit 
humushoudende vullagen van het Grand Canal, 
een grote langwerpige vijver achter het kasteel. 
Deze vijver maakte een prominent onderdeel uit 
van de formele achttiendeeeuwse tuin. Heden 
ten dage is het een lage en natte vlakte.

De vondstnummers 77 en 78 zijn afkomstig uit 
een zuidwestnoordoost georiënteerde sloot/
gracht, onderdeel van de formele achttiende
eeuwse tuin.

Vondstnummer 96 is afkomstig uit een context 
die voorlopig is geïnterpreteerd als de resten van 
een vijverrand en bodem (onder andere s95 en 
s137 in werkput 3). De vijverrand bestaat uit 
gemetseld baksteen waaronder hout is aange
bracht (zie afbeelding 5.20). Dit hout strekt zich 

nog enkele meters uit en vormde waarschijnlijk 
de bodem van de vijver. Monster v96 is 
afkomstig uit een humeuze laag tussen het 
metselwerk en het onderliggende hout. Dit 
monster betreft dus mogelijk vijvervulling.

De vondstnummers 212 en 213 zijn afkomstig uit 
de vullagen van een grote vijver in de zuidwest
hoek van het landgoed. De vijver hoort bij de 
formele achttiendeeeuwse tuin, en is vermoe
delijk in de loop van de negentiende eeuw 
gedempt. De vijver is gedempt met scherp zand 
en een grote hoeveelheid takken. Onder dit 
pakket bevinden zich nog intacte vijvervullingen. 
Uit deze vullagen zijn twee monsters genomen, 
één bovenin (vnr 212) en één onderin (vnr 213).

6.10.4 Resultaten en discussie

Pollenonderzoek
De resultaten van het pollenonderzoek zijn 
opgenomen in bijlage 4).
Binnen de categorie boompollen overheersen 
soorten die van nature in of rond de buiten
plaats aanwezig zullen zijn geweest. Els (Alnus) is 
het talrijkst in alle vier onderzochte monsters, 
gevolgd door berk (Betula), eik (Quercus) en 
hazelaar (Corylus). Enkele aangetroffen boom
pollenkorrels zijn met zekerheid afkomstig van 
aangeplante bomen. Zilverspar (Abies in monster 
vnr 213) en paardenkastanje (Aesculus hippocas-
tanum in monster vnr 212) zijn geen inheemse 
boomsoorten en moeten zijn aangeplant. In 
afbeelding 6.22 is een compositie gemaakt van 
talrijk aangetroffen en/of in onderstaande 
bespreking relevante pollentypen van monster 
vondstnummer 212.

Het is op basis van de pollenvondsten alleen niet 
te bepalen of ze ook in de tuin van 
Duivenvoorde zijn aangeplant. Met name zilver
sparpollen kan over grote afstanden getranspor
teerd worden en dus ook van buiten de tuin 
aangevoerd zijn. De talrijk aangetroffen zilver
sparnaalden in het zadenonderzoek (monster 
vnr 92) geven aan dat zilverspar in ieder geval 
ook op het landgoed zelf voorkwam, want de 
naalden raken in tegenstelling tot de zaden niet 
zo ver verspreid. Opvallend is dat beide soorten 
ontbreken in de contemporaine schriftelijke 
bronnen omtrent de begroeiing van 
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Duivenvoorde (zie hierboven). Ook de door Mark 
van Waijjen geïdentificeerde pollenkorrels van 
de cipresfamilie betreffen naar alle waarschijn
lijkheid een aangeplante boom. Deze familie 
omvat veel naaldbomen die als aanplant worden 
gebruikt in siertuinen, zoals thuja, dwergcypres 
(Chamaecyparis) en enkele cedersoorten. De 
inheemse jeneverbes die ook voorkomt in de 
historische bronnen aangaande Duivenvoorde is 
ook lid van deze familie, maar indien deze op het 
landgoed groeide, zal het ook om aangeplant 
materiaal gaan omdat jeneverbessen van nature 
op zandgrond voorkomen. Eén pollenkorrel is 
mogelijk van plataan (Platanus). Ook deze 
boomsoort komt in ons land alleen als aanplant 
voor, en betreft over het algemeen een kruising 
van de oorspronkelijk Amerikaanse Westerse 
plataan en de mediterrane Oosterse plataan.
Enkele andere boompollentypen kunnen zowel 
wilde als aangeplante soorten betreffen, zoals 
dat van beuk. De beukenpollen kunnen niet 
afkomstig zijn van beukenhagen, omdat deze 

niet bloeien als ze periodiek geschoren worden. 
De lijsterbesgroep omvat fruitbomen als appel 
en peer, maar niet pruim en perzik, die wel 
voorkomen in de historische documenten.190

De historische bronnen geven geen informatie 
over de niethoutige begroeiing van de buiten
plaats. Het pollenonderzoek heeft een aantal 
plantensoorten opgeleverd die hoogstwaar
schijnlijk ook tot de aanplant hebben behoord: 
klokje (Campanula), waterdrieblad (Menyanthes 
trifoliata), ruit (Thalictrum), grote lisdodde (Typha 
latifolia) en mogelijk (bos)anemoon (cf. Anemone). 
Ook een aantal soorten waterplanten is mogelijk 
bewust aangeplant of tenminste getolereerd in 
de vijver. Dit betreft in alle waarschijnlijkheid 
waterlelie (Nymphaea) en mogelijk ook gele 
plomp (Nuphar), daarnaast verder wellicht ook 
vederkruid (Myriophyllum) en een of meer 
soorten fonteinkruid (Potamogeton) die veel 
minder opvallend zijn en een geringere 
sierwaarde hebben. Het kan echter niet worden 
uitgesloten dat dergelijke stuifmeelresten 

Afb. 6.22 Compositiefoto van pollentypen uit monster vnr 212: 1 = Triticum-type (tarwe-type); 2 = Fraxinus (es); 

3 = Rumex acetosa-type (veldzuring-type); 4 = Lemna (eendenkroos); 5 = Nymphaea (waterlelie); 6 = Humulus (hop); 

7 = Pediastrum (algensoort); 8 = Poaceae (grassenfamilie), 9 = Ulmus (iep); 10 = Cupressaceae (cypresfamilie); 

11 = Alnus (els); 12 = Salix (wilg); 13 = Corylus (hazelaar); 14 = Mercurialis (bingelkruid); 15 = Apiaceae (schermbloemfamilie); 

16 = Silene-type (koekoeksbloem-type); 17 = Quercus (eik); 18 = Fagus (beuk); 19 = Sagittaria (pijlkruid); 20 = Asteraceae 

tubuliflorae (buisbloemige composiet). Schaalbalk = 50µm.
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afkomstig zijn uit de venige ondergrond van de 
vijver en niets van doen hebben met de 
tuinaanleg. De aanzienlijke hoeveelheid algen, 
vooral van Pediastrum, zullen afkomstig zijn uit 
de onderzochte sloot en vijver. Onder dit algen
geslacht gaan verschillende soorten schuil, die 
ook sterk verschillende ecologische eisen 
stellen.191 Waterlelie en gele plomp groeien 
optimaal in ca. 0,81,2 m diep, stilstaand zoet 
water.192

Het is opvallend dat binnen de zuidwestelijke 
vijver het stratigrafisch hoogst gelegen monster 
vondstnummer 212 een veel grotere diversiteit 
aan pollen bevat dan het dieper gelegen 
monster vondstnummer 213. Dit is niet uitslui
tend verklaarbaar met het feit dat bij vondst
nummer 212 het gehele preparaat door Marc van 
Waijjen is gescand op pollentypen, want zonder 
zijn aanvullingen was dit vondstnummer ook al 
aanzienlijk soortenrijker. De conservering van 
vondstnummer 213 is, zoals te verwachten is 
door de diepere ligging, zeker niet slechter. 
Wellicht representeert monster vondstnummer 
212 een jongere fase van de formele tuin, waarbij 
met name onder de kruiden de diversiteit 
inmiddels aanzienlijk was toegenomen.

Botanische macroresten
De analyseresultaten van de botanische macro
resten zijn opgenomen in bijlage 4. In afbeelding 
6.23 is een selectie van de aangetroffen soorten 
macroresten afgebeeld.
Opvallend bij de resten van houtige gewassen is 
dat zwarte els (Alnus glutinosa) net als bij het 
pollen het talrijkst vertegenwoordigd is, en ook 
als enige boomsoort in alle vier onderzochte 
monsters. Het betreft niet alleen de zaden, maar 
ook de grotere en zwaardere katjesfragmenten 
(afb 6.23d). Dit betekent dat deze boomsoort 
rond beide monsterlocaties in de directe 
nabijheid aanwezig was. De katjesfragmenten 
vallen net als appels niet ver van de boom. Deze 
ook van nature zeer algemene boomsoort was 
kennelijk dermate “gewoon” dat er in de histori
sche bronnen niet speciaal melding van werd 
gemaakt. Wellicht zijn de elzen ook helemaal 
niet aangeplant, maar is hun oorspronkelijke 
aanwezigheid benut door ze (selectief?) te 
sparen bij de oorspronkelijke inrichting van de 
formele tuin.

Van de overige boomsoorten komen resten van 
eik (Quercus spec.; afb. 6.23f) en beuk (Fagus 
sylvatica, afb. 6.23h) in drie van de onderzochte 
monsters voor. Het betreft voornamelijk knoppen 
en knopschubben. Van beuk zijn in monster 
vondstnummer 92 ook een zaad en twee cupulae 
aanwezig, de bolstertjes waar de beukennootjes 
in zitten en van eik een onrijpe cupula (napje) in 
vondstnummer 70 dat alleen gewaardeerd is 
(zie bijlage 4). Deze resten wijzen op de dichte 
nabijheid van volgroeide beuken en 
eikenbomen. Deze kunnen zowel solitair in de 
tuin hebben gestaan als deel hebben uitgemaakt 
van beukenlanen. Op de locaties waar alleen 
knoppen en knopschubben zijn gevonden, zou 
het om beukenhagen kunnen gaan. Hagen 
worden regelmatig geknipt, waardoor de beuken 
geen kans krijgen te bloeien en bolstertjes te 
vormen. Hoewel de beuk ook niet voorkomt op 
de aankooplijsten en in de persoonlijke corres
pondentie, is het toch wel waarschijnlijk dat die is 
aangeplant en niet van nature in het natte, venige 
milieu rond Voorschoten zal hebben gegroeid. 
Aan de gevonden resten van beuk is niet af te 
leiden of het de wilde variant is, of een cultuurva
riant Ook voor de meeste andere soorten ligt het 
voor de hand dat het om aanplant gaat. Bij de eik 
kan het zowel om zomereik (Quercus robur) als 
wintereik (Quercus petraea) gaan. In dit natte 
venige gebied gedijen van nature voornamelijk 
elzen, essen, berken en wilgen.
De zaden (afb. 6.23e) en katjesschubben van 
berken worden over flinke afstanden door de 
wind getransporteerd, dus het is niet zeker dat 
deze ook onderdeel uitmaakten van de beplanting 
van de formele tuin. Opmerkelijk is dat naast de 
algemenere zaden van ruwe berk slechts één 
exemplaar van zachte berk is aangetroffen. Beide 
zijn algemeen in ons land, maar in veengebieden 
is zachte berk de overheersende soort. Dit maakt 
het wellicht wat waarschijnlijker dat de er wel 
degelijk (ruwe) berk is aangeplant in de formele 
tuin van de buitenplaats Duivenvoorde.
In monster vondstnummer 212 zijn tientallen 
zaden en vruchten van gewone es (Fraxinus 
excelsior) aangetroffen. De vruchten zijn door 
hun vorm en grootte onmiskenbaar. De zaden 
laten zich door een kenmerkend celpatroon 
herkennen (afb. 6.23ab). Ze worden relatief 
weinig bij archeobotanisch onderzoek aange
troffen. Het is zelfs de eerste keer dat onderge
tekende deze zaden en vruchten heeft gedeter
mineerd. Opvallend is dat alle zadenvondsten 
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193 Bron: archeobotanische database 
RADAR, versie september 2017.

194 Pott (1988) geeft hersteljaren na 
loofhooiwinning voor berken (7-10 jaar) 
en eiken (14-17 jaar).

van essen óf uit het Mesolithicum dateren, óf 
vanaf de late middeleeuwen.193 Het relatief 
schaarse voorkomen in archeologische 
contexten heeft wellicht te maken met periodiek 
knotten van essen rond nederzettingen om het 
loof aan het vee te voeren. Dit was in de prehis
torie waarschijnlijk algemeen gebruik, en zou 
het ontbreken van vondsten tussen het mesoli
thicum en de late middeleeuwen kunnen 
verklaren. Het hout is in dit tijdsinterval wel 
geregeld als bouwhout toegepast. Regelmatig 
afsnijden van de takken kan bij essen (als 
veevoer, loofhooi genoemd), met een hersteltijd 
van waarschijnlijk tenminste tien jaar, ervoor 
gezorgd hebben dat de zaadproductie sterk 
onderdrukt is bij de bomen die in de nabijheid 
van nederzettingen groeiden.194

Bij het houtonderzoek (zie paragraaf 6.9) bleek de 
beschoeiing van de vijver zeer gevarieerd in hout
soorten, met ook berk, een zeer weinig duurzame 
houtsoort. Daarnaast zijn ook els, iep, eik en den 
verwerkt in de vijverbeschoeiing. Op basis van het 
zadenonderzoek zijn els en waarschijnlijk ook eik 
als elementen van de tuin te beschouwen, en het 
houtgebruik van de berk voor de vijverbe
schoeiing wijst er op dat deze waarschijnlijk ook 
ter plekke groeide. Van de meeste soorten is 
rondhout gebruikt in de vijverbeschoeiing, maar 
van de den betreft het een plank. Deze zou herge
bruikt kunnen zijn, en hoeft niet van een boom uit 
de tuin afkomstig te zijn.
Naalden van een zilverspar (Abies spec., 
afb. 6.23c) komen talrijk voor in vondstnummer 
92. Ook dit betekent dat deze niet inheemse 
boomsoort in de tuin was aangeplant.
In monster vondstnummer 92 is tevens een 
mogelijk zaad van hulst (Ilex aquifolia) aange
troffen. Het zaad is aanmerkelijk kleiner dan 
gebruikelijk voor deze soort, wellicht betreft het 
een onderontwikkeld exemplaar. Hulst is niet te 
verwachten in veengebieden, en kan vanwege 
het wintergroene aspect met sierlijke rode 
bessen aangeplant zijn, hoewel ook dit niet blijkt 
uit de inventarislijsten van de formele tuinfase.
De twee zaden van gagel (Myrica gale) in monster 
vondstnummer 213 zijn naar alle waarschijnlijk
heid afkomstig uit de natuurlijke ondergrond 
van de grote vijver en daarmee ouder dan de 
formele tuinfase. Het kan echter niet uitgesloten 
worden dat ook ten tijde van de vijver nog gagel 
aan de oever groeide.

Bij het pollenonderzoek van de monster vondst
nummers 212 en 213 was ook al gesignaleerd dat 
de laatste waarschijnlijk een oudere fase van de 
tuin betrof, deels dus zelfs wellicht met 
gegevens van de vegetatie voorafgaand aan de 
tuinaanleg, uit de ondergrond, of eventueel via 
het water dat van elders de vijver instroomde en 
daar door venig sediment liep. Monster vondst
nummers 92 en 93 hebben ook een stratigrafi
sche relatie (vnr 92 boven vnr 93), maar doordat 
van monster vondstnummer 93 alleen een 
gedroogd 4 mm residu onderzocht kon worden, 
zijn beide analysegegevens te sterk verschillend 
om zinvol met elkaar te kunnen vergelijken. 
Zoals verwacht mocht worden zijn in monster 
vondstnummer 92 veel meer (kleinzadige) 
soorten aanwezig.
Van de stekels van waarschijnlijk de rozenfamilie 
in monster vomndstnummer 93 is het verleide
lijk om ze aan rozen te verbinden, die dan tot de 
aanplant hebben behoord, maar ze kunnen net 
zo goed van bramen of frambozen afkomstig 
zijn, waarvan zaden in hetzelfde monster zijn 
aangetroffen. Op wat meer verwilderde delen 
van de tuin zullen snel bramen hebben kunnen 
opschieten, en wellicht ook frambozen. Van deze 
laatste is de kans ook groter dat ze daadwerke
lijk aangeplant werden, hoewel uit de inventaris
lijsten geen kleinfruit bekend is.
De enkele resten van wilg en gewone vlier zijn 
mogelijk afkomstig van de tuin, te meer daar 
vlier als een van de weinige in de monsters 
aangetroffen soorten ook op de inventarislijsten 
vermeld wordt. Het is wel opmerkelijk dat deze 
toch tamelijk triviale en zich makkelijk vanuit het 
wild vestigende struik wel vermeld wordt, en 
bomen als paardenkastanje (pollen), zilverspar, 
beuk en linde (zie onder) niet. Bij vlier ging het 
wellicht om een gekweekte variëteit met een 
van wilde vlier afwijkend uiterlijk. De geschreven 
bronnen vormen echter maar momentopnamen 
van wat op dat moment als aanplant aanwezig 
was. Aspectbepalende bomen kunnen al eerder 
aangekocht en aangeplant zijn zonder een spoor 
in de schriftelijke bronnen na te laten.
De laatste aangetroffen boomsoort, Hollandse 
linde (Tilia x vulgaris, afb. 6.23g), komt van nature 
niet op veengrond voor en is hoogstwaarschijn
lijk ook aangeplant. Ook deze komt, zoals 
gemeld, niet in de beschikbare lijsten voor.
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Waar de geschreven bronnen helemaal geen 
beeld van geven, is van de kruidige begroeiing 
van de tuin. Toch zullen daar ook elementen zijn 
aangeplant. Als eerste vermeldenswaard is de 
vondst van een zaad van een soort laserkruid 
(Laserpitium spec.), dat door Lucy KubiakMartens 
van BIAX Consult kon worden gedetermineerd 
(afb. 6.23jk). De vleugels zijn nog opvallender 
dan bij de eveneens aangetroffen engelwortel 
(afb. 6.23i). Het geslacht laserkruid omvat enkele 
soorten die alle niet inheems zijn in ons land. Op 
dit moment kon de precieze soort nog niet vast
gesteld worden door ontbrekend respectievelijk 
zeer onvolledig materiaal in de vergelijkingscol
lecties van de RCE en BIAX. Laserkruid wordt al 
in de heruitgave uit 1644 van Dodonaeus’ Cruydt 
boeck vermeld als medicinale plant, en van 
berglaserkruid (Laserpitium siler) bovendien dat 
het ‘in der cruytliefhebbers hoven ghesayet’ 
wordt. Het is dus zeker denkbaar dat deze 
opvallende verschijning ook de tuin van 
Duivenvoorde gesierd heeft.
Verder zijn er in monster vondstnummer 213 van 
de vijver naast enkele zaden met de afmetingen 
van witte waterlelie (Nymphaea alba) ook kleinere 
waterleliezaden aangetroffen. Waarschijnlijk 
betreft dit een andere, niet inheemse en dus 
aangeplante soort. Ook de witte waterlelie kan 
goed aangeplant zijn, maar daarvan is het niet te 
bewijzen, omdat deze soort zich ook van nature 
gevestigd kan hebben in de vijver. Een aantal op 
pluimzegge gelijkende zaden (Carex cf. paniculata, 
afb. 6.27.l) is stelselmatig slanker dan bij deze 
soort of de twee er sterk op gelijkende inheemse 
soorten. Het is goed mogelijk dat het hier een 
andere soort betreft die niet tot de Nederlandse 
flora behoort en dus aangeplant is als tuinplant. 
Door het enorme aantal soorten binnen dit 
genus is het echter onmogelijk gebleken om een 
mogelijke soortnaam te achterhalen. Tenslotte is 
één vrucht hoogstwaarschijnlijk afkomstig van 
ruit (Thalictrum), maar niet van de inheemse 
poelruit (Thalictrum flavum). Verschillende ruit
soorten zijn sierlijke tuinplanten die aangeplant 
kunnen zijn in Duivenvoorde.
Ook diverse planten die zich mogelijkerwijs wel 
vanuit het wild hebben kunnen vestigen in de 
tuin, zijn waarschijnlijker vanwege hun 
sierwaarde voor de tuin een handje geholpen 
door de bewoners. Tot deze groep behoren 
cyperzegge (Carex pseudocyperus), (bos)aardbei 
(Fragaria spec., afb. 6.23m), waterdrieblad 
(Menyanthes trifoliata), de al genoemde witte 

waterlelie, watergentiaan (Nymphoides peltata) en 
een viooltjessoort, mogelijk driekleurig viooltje 
(Viola cf. tricolor).
Een groot deel van de kruidige planten moet 
echter vanuit het tuiniersperspectief als onkruid 
worden bestempeld; soorten die men liever niet 
in de tuin had, maar simpelweg niet buiten de 
deur wist te houden, van onopvallende soorten 
als varkensgras tot hinderlijke woekeraars als 
grote brandnetel. De soortensamenstelling geeft 
in ieder geval geen enkele aanleiding om de 
gehele tuin te zien als een keurig aangeharkt 
geheel, waarin uitsluitend wenselijk geachte 
planten een plek hadden.

6.10.5 Conclusies

Bij de botanische monsters spelen depositie en 
postdepositionele processen een belangrijke 
rol. Deze zijn van grote invloed op de botanische 
dataset. Allereest moet worden bepaald of het 
pollen afkomstig is van bomen, struiken en 
planten die in de tuin stonden of dat deze deels 
afkomstig zijn van begroeiing in de directe 
omgeving. Door de pollengegevens te 
combineren met die van de botanische macrore
sten kan dit tot op zekere hoogte worden 
bepaald. Wanneer er naast pollen ook 
botanische macroresten, zoals katjesschubben 
van berk, zaden en vruchten van es, bolstertjes 
van beuk en zilversparnaalden, worden 
gevonden is dit een sterke aanwijzing dat deze 
planten in de tuin hebben gestaan. Ook de 
aanwezigheid van constructiehout gemaakt van 
bepaalde boomsoorten en waarvan ook pollen 
of botanische macroresten zijn gevonden kan 
hiervoor indicatief zijn. In een tuin of park moet 
verder altijd worden bedacht dat bomen en 
struiken periodiek zullen zijn gesnoeid om ze in 
een bepaalde vorm te houden of de groei te 
beperken. Dit kan betekenen dat deze planten 
nooit bloeiden en dus geen pollen of zaden 
hebben geproduceerd. Als er van deze planten 
wel bepaalde botanische macroresten aanwezig 
zijn, zoals takjes en bladeren, kan dit wijzen op 
snoei. Tenslotte is het beeld dat het pollen en de 
macroresten leveren sterk afhankelijk van de 
bemonsterde contexten. De monsters komen 
vrijwel allemaal uit contexten die met de 
formele tuinaanleg verband houden.
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Het onderzoek van de botanische macroresten 
heeft uitgewezen dat er in de achttiendeeeuwse 
tuin van Duivenvoorde een grote diversiteit aan 
bomen, struiken en andere planten heeft 
gestaan. Het gaat bij de bomen en struiken 
onder andere om zwarte es, eik, beuk, ruwe 
berk, es, wilg, gewone vlier, els, eik, beuk, 
zilverspar, paardenkastanje, een lid van de 
cipresfamilie en mogelijk plataan en liguster. Het 
grootste deel van deze planten zal in de tuin zijn 
aangeplant, terwijl enkele andere er misschien al 
stonden en bij de aanleg van de tuin zijn 
gehandhaafd of in de omgeving zijn opgekweekt 
en verplant. Bomen als zilverspar, paardenkas
tanje en hulst, zullen van elders zijn aangevoerd. 
Uit de geschreven bronnen is bekend dat de 
bewoners van Duivenvoorde bomen en struiken 
kregen van familieleden en andere relaties en 
deze van kwekerijen aankochten.
Het beeld van het bomenbestand komt groten
deels overeen met de resultaten van het houton
derzoek. Eikenhout uit de tuin is gebruikt als 
bouwmateriaal, en hetzelfde geldt mogelijk ook 
voor dat van els, iep, es en berk. Het gaat hierbij 
zowel om in rijen aangeplante bomen en 
struiken, bijvoorbeeld in de vorm van lage hagen 
en laanbeplanting, als om solitaire bomen. De 
vondst van cupulae in een van de monsters wijst 
uit dat er in de tuin, naast gesnoeide beuken
hagen, ook solitaire beuken of beukenlanen 
voorkwamen en tenminste 3040 jaar oude eiken.
Tot de kruidige beplanting in de tuin hoorden 
waarschijnlijk een soort laserkruid, mogelijk 
meerdere soorten waterlelie en een sierplant van 
het geslacht ruit. Ook enkele wilde planten zullen 
met hun sierlijke verschijning hebben bijgedragen 
aan het beeld van de tuin, zoals vooral 
cyperzegge, waterdrieblad en watergentiaan. 
Deze planten zullen vooral in of rond de vijvers en 
andere waterlopen hebben gestaan. Onduidelijk 
is of deze planten zijn aangeplant of als wilde 
planten zijn getolereerd. Daarnaast zijn er pollen 
van appel en peer gevonden en pitten van 
frambozen en bramen. De vruchten van deze 
bomen en struiken waren hoogst waarschijnlijk 
voor menselijke consumptie bedoeld. Waar de 
fruitbomen, bramen en frambozen precies 
stonden is niet duidelijk. Mogelijk stonden de 
bramen en frambozen op wat meer verwilderde 
delen van de tuin. Dat deze er waren blijkt ook uit 
de vondst van varkensgras en grote brandnetel.
Opvallend is dat slechts een klein deel van de in 

de botanische monsters aangetroffen planten in 
de geschreven bronnen aangaande deze fase 
van de tuinaanleg wordt vermeld. Toch is dit niet 
zo vreemd. Het gaat in beide gevallen om 
momentopnamen in de lange gebruiksgeschie
denis van de tuin. Daarbij moet rekening worden 
gehouden dat er in de geschreven bronnen 
vooral bijzondere en exotische bomen en 
struiken zijn vermeld, die van tuinliefhebbers op 
andere buitenhuizen werden verkregen. Tevens 
moet worden bedacht dat de in de bronnen 
genoemde soorten mogelijk in andere delen van 
de tuin stonden dan welke bij de opgraving zijn 
onderzocht. Tenslotte moet er met de al eerder 
genoemde snoeiwerkzaamheden rekening 
worden gehouden.
Bij de pollen en macroresten is, evenals bij de 
houtresten, vooral sprake van ’gewone’ soorten 
die in de directe omgeving van Duivenvoorde 
voorkwamen. Deze zijn naar verwachting voor 
het grootste deel aangeplant. In enkele gevallen 
zou het om bomen kunnen gaan die al rond het 
kasteel stonden.

6.11 Botmateriaal

6.11.1 Inleiding

In totaal zijn er 44 botten en botfragmenten 
gevonden met een gezamenlijk gewicht van 
1.400,3 gram (tabel 6.5). De botresten zijn goed 
geconserveerd en gedetermineerd met behulp 
van de vergelijkingscollectie van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. In 
deze paragraaf worden de botresten per context 
in chronologische volgorde besproken.

6.11.2 Resultaten

De oudste context is een schelpenpad in 
werkput 4 (s90).In dit pad is een rechter 
metacarpus van een rund gevonden (vnr 85). 
Gezien de grootte gaat het om een bot van een 
kalf van ongeveer een jaar oud. Een metacarpus 
komt uit de onderpoot en is te beschouwen als 
primair slachtafval.
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195 Zoals al eerder is aangegeven, zijn niet 
alle botten die uit het profiel staken 
verzameld.

196 May 1985.

De vondstnummers 79 en 80 in werkput 5 
komen uiteen pakket omgewerkte grond dat 
waarschijnlijk is ontstaan bij de herinrichting van 
de tuin in de negentiende eeuw. Hierin is onder 
andere een gezaagd stuk uit een linker humerus 
van een volwassen rund gevonden. Het gaat hier 
om duidelijk consumptieafval, mogelijk een 
soepbot. Tevens is in deze laag een halve schedel 
gevonden van een niet al te oude hond, ter 
grootte van een Duitse herder. Driebotten 
(femur, tibia en calcaneum) van een linker 
achterpoot van een volwassen rund en 12 botten 
van een doodgeboren kalfje (52,9 gram) comple
menteren de botvondsten uit dit pakket. De 
botten van de hond, rund en het kalfje vertonen 
geen slacht of andere bewerkingssporen en zijn 
vermoedelijk resten van compleet begraven 
kadavers.

De jongste contexten bevinden zich in werkput 8. 
Deze put ligt in een deel van het park dat in de 
tweede helft van de negentiendebegin 
twintigste eeuw als stortplaats voor afval en 
begraafplaats van kadavers van dieren is 
gebruikt. Uit de vulling vaneen sloot (s 127) is 
een monster (vnr 93) genomen voor botanisch 
onderzoek. Tussen het botanisch materiaal werd 
een schedeltje van een bosspitsmuis gevonden. 
Deze zal ter plaatse geleefd hebben en behoort 
tot de achtergrondfauna.
Een grote kuil (s128)bevatte behalve een 
runderrib met hakspoor een groot aantal 
paardenbotten(vnr 89). Het gaat om de resten 
van twee paarden: twee griffelbeentjes van de 
rechterachterpoot van een volwassen paard en 
24 botten (9233,8 gr) van een tweede volwassen 
paard. Van dit laatste paard zijn het complete 
bekken (pelvis), sacrum en de beide achterpoten 
geborgen.195 Metingen aan de complete pijpbeen
deren wijzen op een schofthoogte van 167 cm.196

De plek waar deze vondsten zijn gedaan staat 
lokaal bekend als de ‘paardenbegraafplaats’. Het 
botonderzoek bevestigt de toepasselijkheid van 
deze benaming.

Tabel 6.5 Skeletelementen van de paarden 
uit vnr 89.

Element Aantal Gewicht (gr) Grootste 
lengte (mm)

pelvis 1xl + 1xr 1748,6

sacrum 1 386,1

vertebra caudaal 1 9,5

femur 1xl + 1xr 3108,6 476

tibia 1xl + 1xr 1964,8 430, 426

fibula 1xl 12,6

tarsale 6xr 405,9

metatarsus1 2xl + 2xr 1149,6 317, 317

phalange 3xl + 1xr 338,0

sesamoide 1 10,1

1  Bij beide metatarsi zat een los griffelbeentje vandaar 

het aantal twee.

6.11.3 Conclusie

Het botmateriaal weerspiegelt twee activiteiten 
in het park: het dumpen van slacht en 
consumptieafval en het begraven van dieren. 
Het grootste deel van het consumptie en 
slachtafval is samen met ander afval gedepo
neerd in het zuidoostelijke deel van het park. 
Hier bevinden zich ook verschillende van de 
diergraven. Een ander deel van dit afval is 
verspreid in het park aangetroffen. Mogelijk is 
huishoudelijk afval vermengd met ander 
materiaal als bemesting in de tuin gedeponeerd. 
De diergraven zijn allemaal aan de randen van 
het park gevonden. Hier werd niet alleen afval 
gedumpt, maar werden ook dieren, zoals 
paarden, honden en koeien begraven. Dit waren 
min of meer ‘verloren’ delen van het park, waar 
maar weinig (tuin)activiteiten plaats vonden. 
Het afval lag hier niemand in de weg.
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7 Interpretatie

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in de 
bodem van het park van Duivenvoorde resten 
van zowel de formele tuin als de landschapstuin 
bewaard zijn gebleven. 
Van de formele tuinaanleg resteren onder 
andere delen van de vijvers in het noordweste
lijke, zuidwestelijke en oostelijke deel van het 
park, het Grand Canal en verschillende grachten. 
Van het landschapspark zijn voornamelijk resten 
van met baksteen, zand en grind geplaveide 
paden aangetroffen. Daarnaast zijn er uit deze 
fase verschillende plantgaten gevonden. Verder 
zijn er in het park verschillende sporen/
structuren en vondsten tevoorschijn gekomen 
die samenhangen met uiteenlopende functies 
die het park in de loop der tijd heeft vervuld. 
Deze vondsten en waarnemingen zijn niet alleen 
gedaan tijdens het archeologische onderzoek, 
maar vooral bij civieltechnische graafwerkzaam
heden in het kader van de herinrichting van het 
park. Het gaat hierbij zowel om resten die met 
de tuin en parkaanleg verband houden als 
sporen en vondsten die met het gebruikt van de 
verschillende delen van het park in verband 
kunnen worden gebracht.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de 
voorgaande hoofdstukken samengebracht en 
tot een chronologisch geheel geordend, te 
beginnen met de oudste fase.

Het natuurlijke Landschap
Het onderzoek heeft bevestigd dat de tuinen van 
Duivenvoorde zijn aangelegd in een duin en 
strandlandschap. De ondergrond bestaat uit 
strandwallen met daartussen lagere, natte 
zones. Het was een reliëfrijk gebied waar het 
duinzand zich op sommige plaatsen bevindt op 
40 tot 50 cm onder het huidige maaiveld, terwijl 
het op andere plaatsen op 150 cm onder het 
maaiveld ligt. Bij de aanleg van de tuinen is het 
terrein geëgaliseerd en aangevuld met 
aangevoerd zand (zie hieronder).Daar waar het 
duinzand nog intact is, wordt dit afgedekt door 
een laag bos en rietveen waarvan de dikte 
varieert van enkele dm tot meer dan een m. 
Op verschillende plaatsen is de top van de 
veenlaag aangetast door graafwerkzaamheden 
die samenhangen met de aanleg en het gebruik 
van de tuin in de loop der tijd. Hier bevindt zich 
op het veen een 30 tot 70 cm dikke zandlaag 
vermengd met veenbrokken. Mogelijk houdt 
deze laag verband met grondverbetering. Uit de 
geschreven bronnen is af te leiden dat men bij 

de aanleg van de formele tuin te kampen had met 
wateroverlast. Er werden in 1708 en 1709 
verzoeken ingediend bij het Hoogheemraadschap 
van Rijnland om de waterhuishouding rond 
Duivenvoorde te verbeteren. Verder werd er in 
1709 een praam met zand aangevoerd voor de 
aanleg van een moestuin en beukenlaan. Deze 
maatregelen om de hydrologische situatie in de 
tuin terug te verbeteren hadden maar ter dele 
effect. In een brief van 11 oktober 1709 aan zijn 
schoonvader beklaagde eigenaar Arent IX zich 
over de plassen die op de weilanden van zijn 
landgoed stonden en het feit dat tal van bomen 
doodgingen, waarschijnlijk ten gevolge van de 
natte terreinomstandigheden. Elders in het park 
is sprake van een 30 tot 40 cm dikke laag 
humeus zand, die samenhangt met het gebruik 
als tuin en park. Op veel plekken is de grond 
verbeterd, soms tot 1 m diep.

Formele tuin
Uit de formele tuinfase, zoals weergegeven op 
prenten en in correspondentie, is van de 
beplanting, plantbedden of opgaande houten 
constellaties niets teruggevonden. Vermoedelijk 
zijn deze grotendeels opgeruimd bij werkzaam
heden of herinrichtingen in latere periodes. De 
meeste elementen die zijn teruggevonden van 
de formele tuinaanleg, hebben betrekking op 
verschillende vormen van waterpartijen en zijn 
over het algemeen vrij diep ingegraven. Zo zijn 
er vijvers en vijverranden met beschoeiing en 
grachten gevonden. Verder is er een gedeelte 
van een schelpenpad gevonden. Dit is van de 
sporen uit deze fase van de tuinaanleg het minst 
diep ingegraven element. 

De meest prominente waterpartij is de grote 
vijver in de zuidwestelijke hoek van het 
landgoed. Ondanks het feit dat grote delen van 
de verharde vijverrand in het verleden zijn 
gesloopt, zijn de contouren van de vijver goed 
bewaard gebleven. Van de vijver resteert onder 
andere de houten beschoeiing. Deze bestond uit 
ingeslagen palen met een schot van vier 
liggende planken die bij elkaar gehouden 
werden door vastgespijkerde rechtopstaande 
planken aan de buitenkant. In de bovenste 
liggende plank bevond zich een gat, waarin een 
horizontaal geplaatst trekbalk bevestigd was. 
Deze balk was aan de andere zijde in het natuur
lijke veen in gestoken en van bovenaf met twee 
ingeslagen palen geborgd. Er stonden haaks op 
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de beschoeiing om de ca. 1,5 m lange planken. 
In de omgeving van de planken stonden allerlei 
ingeslagen palen waarvan de functie niet 
duidelijk is. In deze vijver is geen verharde 
bodem gevonden. Op vijf m afstand van de 
beschoeiing zijn resten van een uit baksteen 
opgebouwde rand gevonden, deels gefundeerd 
op ingeslagen palen. Deze rand was voor het 
grootste deel gesloopt. Er resteerde nog slechts 
twee lagen baksteen of enkele losse stenen. Het 
is niet duidelijk naar voren gekomen waarom er 
een apart beschoeiing en (stenen) rand zijn 
gemaakt. Mogelijk heeft tussen de twee 
elementen nog een pad gelopen. Vergelijk 
bijvoorbeeld de opbouw van een soortgelijke 
vijver van buitenplaats Akerendam te Beverwijk 
(getekend door H. de Leth in ca. 1732 en gepubli
ceerd in Het Zegepralent Kennemerlant). De 
minstens 70 cm diepe vijver was onderin 
opgevuld met lagen van humeus zand (afb. 7.1). 
De vijver zal zich met de huidige grondwater
stand en waterhuishouding binnen de tuin 
vanzelf vullen. Mogelijk zijn de omstandigheden 
in de achttiende eeuw vergelijkbaar en verklaart 
dat ook het ontbreken van een bodem. 

Botanisch onderzoek van de vulling van de vijver 
wijst uit dat hierin onder andere witte waterle
lies, kleinere, niet inheemse waterlelies en 
eendenkroos groeiden. Verder zijn er veel resten 
van algen gevonden. Rond de vijver groeiden 

onder andere zilverspar, els, eik en beuk. De 
humeuze vijvervulling werd afgedekt met een 
dik pakket van grijs zand met daarop takken
bossen waartussen staken geplaats waren om 
de bossen op hun plek te houden. De versprei
ding van de takkenbossen reikte van enkele 
meters buiten de bakstenen rand tot het midden 
van de vijver. Bij het handmatig dichtgooien van 
de vijver met zand zijn vermoedelijk takken
bossen gebruikt. Deze bossen zorgden voor een 
begaanbaar werkniveau bij het handmatig dicht
gooien van de vijver met zand. 

Van de noordwestelijke vijver met getrapte rand 
zijn delen van een uit baksteen opgebouwde 
vijverrand gevonden, alsmede liggende houten 
planken die de bodem van de vijverrand vormden 
en tot onder de gemetselde rand doorliepen. De 
constructie van baksteen en planken stond op 
een opgebracht pakket van rommelige lichtgrijs 
zand met venige brokken. Het nog maximaal 60 
cm hoge metselwerk was opgebouwd uit oranje 
en rode bakstenen (formaten 18,5x9,5x4 cm, 
18x8,5x4 cm, 18x9x4 cm). De aanwezigheid van 
mortelresten op de bovenste laag bakstenen 
wijst erop dat de vijverrand oorspronkelijk hoger 
was. Waarschijnlijk reikte de bovenkant tot boven 
het huidige maaiveld. Of de vijverrand was 
afgedekt met een natuurstenen plaat is niet 
duidelijk. In de vulling van de vijver en de directe 
omgeving zijn hiervan geen resten gevonden. 

Afb. 7.1 Dwarsdoorsnede van de vijver in het zuidwestelijke deel van het landgoed.
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Op de bodemplanken waren resten witte verf 
aanwezig (loodwit). De houten planken lopen nog 
enkele meters door naar het oosten alwaar ze 
worden afgesneden door de huidige vijver. 
Hierdoor is niet bekend of de gehele vijverbodem 
uit planken bestond of dat deze alleen aan de 

randen waren aangebracht. Aan de noordoost
zijde van de vijver is een gedeelte van een ruim 
twee m breed schelpenpad gevonden. Dit schel
penpad kon over een lengte van 7,5 m in kaart 
worden gebracht en liep vermoedelijk helemaal 
langs de vijver.

Afb. 7.2 Overzicht van aangetroffen waterpartijen van de formele tuinaanleg.
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De aanwezigheid van resten van een derde 
vijver, in de zichtas aan de voorzijde van het 
kasteel, in het oosten van het park is bij werk
zaamheden in het park vast gesteld. Op deze 
plek ligt nu de landschappelijke vijver. Bij de 
vernieuwing van de beschoeiing daarvan stuitte 
men op iets hards in de ondergrond. Met behulp 
van een gutsboor is vastgesteld dat het hier om 
een lineaire houten constructie gaat. Door 
projectie van de vondstlocatie op de oude 
kaarten lijkt het vrij zeker dat dit resten van 
bodem van de achttiendeeeuwse vijver zijn 
(afb. 7.2). Deze vijver is verder niet onderzocht.

Behalve de vijvers zijn er ook verschillende 
grachten gevonden. In het noordwesten van het 
landgoed is de buitenste gracht van het 
landgoed aangeboord. Het betreft een ruim 10 m 
brede gracht die tot anderhalve m onder 
maaiveld is uitgegraven. Meer naar het oosten 
toe is een 22,5 m brede gracht gevonden 
waarvan de bodem tot twee m onder maaiveld 
reikte. De gracht loopt vanaf het kasteel naar 
een noordelijk gelegen rechthoekig bassin van 
ca. 90 bij 25 m. In de vulling van de gracht zijn bij 
het booronderzoek regelmatig stukjes bouwpuin 
en mortelresten gevonden. Botanische monsters 
wijzen op de aanwezigheid van onder andere 
grassen en moerasvarens. Daarnaast zijn er tal 
van resten van algen gevonden. 
Ten zuiden van het kasteel is ook een gracht 
aangeboord, al is het door het feit dat het hier 
twee kruisende grachten betreft niet helemaal 
duidelijk welke gracht precies is aangeboord. 
Hier waren de grachten ook tot twee m diep 
uitgegraven. In het zuidoosten van het landgoed 
zijn, in werkputten 8 en 10 drie grachten uit de 
achttiende eeuw aangesneden. De drie grachten 
vormden samen een klein eiland van ca. 80 bij 
25 m (dat in het nieuwe tuinontwerp weer terug
gebracht is). De breedte van de grachten is niet 
bekend. Ze zijn tot een diepte van 75 cm diep 
uitgegraven. De vulling van deze grachten was 
opvallend schoon, zeker vergeleken met de 
afdekkende laag. De laatste bevatte veel huis
houdelijk afval uit de tweede helft negentiende
vroege twintigste eeuw. In de omgeving van de 
grachten moeten elzen, berken, beuken en eiken 
hebben gestaan en verschillende kruidachtige 
planten hebben gegroeid. In de grachtvullingen 
zijn resten van insecten, zoals watervlooien, 
dansmuggen en kevers, gevonden. 
Aan de achterzijde van het kasteel ten slotte 

heeft zeer prominent het Grand Canal met een 
lengte van 90 m gelegen. De boorraai die hier 
haaks op het Canal is gezet, wijst uit dat deze 
25 m breed en 2,4 m diep was. De botanische 
monsters wijzen vooral op begroeiing van 
grassen en moerasvarens. De reden voor de 
uitzonderlijke diepte van het waterlichaam is 
niet duidelijk, maar mogelijk heeft het te maken 
met de waterhuishouding van de tuin. 

Er zijn geen resten van plantbedden en 
plantgaten uit deze periode gevonden. Dit 
betekent evenwel niet dat we niets te weten zijn 
gekomen over de beplanting van de formele tuin. 
Er zijn verschillende botanische monsters 
genomen en houtresten bemonsterd. Het paly
nologische onderzoek heeft uitgewezen dat 
binnen de boompollen els, berk, eiken liguster 
overheersen. Ook liguster lijkt ruim vertegen
woordigd te zijn. Bij de botanische macroresten 
domineren zwarte es, eik, beuk, ruwe berk, es, 
wilg en gewone vlier. Van beuk zijn twee cupulae 
gevonden, hetgeen wijst op de dichte nabijheid 
van volgroeide beukenbomen. Het ziet ernaar uit 
dat, ondanks dat sommige boomsoorten van 
nature in de omgeving van Duivenvoorde 
voorkwamen, deze voor het overgrote deel zijn 
aangeplant. De aanwezigheid van bepaalde 
boomsoorten blijkt, niet alleen uit pollen, zaden, 
naalden en plantdelen, maar ook uit de samen
stelling van het hout dat voor de vijverbeschoei
ingen is gebruikt. Hiervoor is naast het weinig 
duurzame berkenhout, ook hout van els, iep, eik 
en den aangewend. Mogelijk is het dennenhout 
van elders aangevoerd. Enkele boompollenkor
rels zijn met zekerheid afkomstig van aange
plante bomen: zilverspar, paardenkastanje, 
Hollandse linde, een lid van de cipresfamilie en 
mogelijk plataan. Ook appel en perenbomen, uit 
de kaarten is af te leiden dat er veel fruitbomen 
waren op Duivenvoorde, zijn aangeplant. We 
weten niet waar precies, hetzelfde geldt waar
schijnlijk voor framboos en braam. 
Het pollenonderzoek heeft verder een aantal 
plantensoorten opgeleverd die, in dit gebied van 
nature voorkomen, maar hoogstwaarschijnlijk 
ook tot de aanplant hebben behoord: klokje, 
waterdrieblad, ruit, grote lisdodde en mogelijk 
(bos)anemoon. Naast resten van deze planten, die 
een zekere sierwaarde hebben, zijn er ook resten 
van ‘onkruiden’ gevonden, waaronder varkens
gras en grote brandnetel. Deze planten zeggen 
iets over de mate van onderhoud van de tuin. 
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197 Op foto’s uit het begin van de twintigste 
eeuw is te zien dat de paden toen waren 
voorzien van grind; zie Aschman 2015, 
41, afb. 2.43 en 45, afb. 2.51-52. Zie 
Aschman 2015, 57-82.

Ook een aantal soorten waterplanten is mogelijk 
bewust aangeplant of tenminste getolereerd in 
de vijver, zoals waterlelie en mogelijk ook gele 
plomp, vederkruid en een of meer soorten 
fonteinkruid. Het kan echter niet worden uitge
sloten dat dergelijke stuifmeelresten afkomstig 
zijn uit de venige ondergrond van de vijvers en 
niets van doen hebben met de tuinaanleg. Deze 
planten zeggen ook iets over de waterdiepte. 
Waterlelie en gele plomp groeien optimaal in 
ca. 0,81,2 m diep stilstaand water. Uit de gracht 
en vijvers komen aanzienlijke hoeveelheid algen, 
vooral van Pediastrum. Onder dit algengeslacht 
gaan verschillende soorten schuil, die sterk 
verschillende ecologische eisen stellen.

Landschapstuin
Het huidige park is in feite de voortzetting van 
de in de negentiende eeuw aangelegde land
schapstuin. In de loop der jaren zijn verschil
lende elementen van deze tuin verdwenen of 
minder goed zichtbaar geworden. Tijdens het 
onderzoek zijn zowel resten gevonden die 
samenhangen met de transformatie van de 
formele tuin in de landschapstuin als resten van 
de landschapstuin die later weer verdwenen zijn. 
De effecten van de omvorming van de formele 
tuin tot een landschapstuin zijn het duidelijkst 
bij de waterpartijen. De vijvers van de formele 
tuin zijn dicht gegooid. De bakstenen randen van 
de grote vijver in zuidwesten van het park zijn 
gesloopt en het gat dat overbleef is dicht 
gegooid met grote hoeveelheden grijs zand en 
takkenbossen. Vervolgens zijn in deze zandlaag 
planten gepoot om deze open plek met bomen 
en struiken op te vullen. Bij de aanleg van 
nieuwe slingerende geplaveide paden is ook van 
de vijver in het noordwesten van het landgoed is 
de bakstenen rand (deels) verwijderd. De vijver 
zelf is, samen met het grote bassin ten oosten en 
de gracht die richting het kasteel loopt, 
opgenomen in een nieuwe vijver en waterpartij. 
Deze vijver heeft vandaag nog steeds vrijwel 
dezelfde vorm. De grachten in het zuidoosten en 
het Grand Canal lijken niet te zijn dichtgegooid, 
maar langzaam te zijn verland. Het is niet geheel 
duidelijk wanneer, maar ook niet hoe dit verlan
dingsproces heeft plaatsgevonden.

De al eerder genoemde geplaveide paden
vormen het meest opvallende en tastbare 
element van de landschapstuin. Aan de oost en 
zuidwestzijde van het park zijn vrijwel direct 

onder de recente strooisellaag of grasmat delen 
van paden gevonden die geplaveid waren met 
rode bakstenen van verschillende formaten en 
IJsselsteentjes. Het gaat om hele en in mindere 
mate gehalveerde stenen die niet in een 
duidelijk verband zijn gelegd. Een aantal stenen 
had mortelresten, hetgeen erop wijst dat het 
(deels) om secundair gebruik materiaal gaat. 
De ca. 3,7 m brede paden (één Rijnlandse roede) 
werden begrensd door opsluitranden bestaande 
uit een rij in de lengterichting verticaal 
geplaatste bakstenen. In een van de paden was 
een afvoerput gemaakt. De stenen lagen op een 
funderingslaag bestaande uit een ca. 30 cm dik 
pakket verrommeld bruin en geel zand met 
daarop een ca. 5 cm dikke laag geel zand 
vermengd met wat grind. Ook is op sommige 
plaatsen op het plaveisel zand en grind 
gevonden, hetgeen erop wijst dat het pad ooit 
was afgedekt met een dunne zand en grindlaag. 
Of deze grindlaag teruggaat tot de periode van 
de aanleg van de paden of later is aangebracht, 
is niet duidelijk.197

Afb. 7.3 Gedeelte van het plaveisel van baksteen in 

werkput 2. 

In het zuidoostelijke deel van het park is 
eveneens een oud pad aangetroffen. Dit pad 
bestond uit een laag lichtgrijs zand met veel 
leisteenschilfers. Vermoedelijk betreft deze laag 
met leisteenschilfers een oude deklaag. In het 
park zijn op verschillende plaatsen leisteenschil
fers aan het oppervlak gevonden. Deze vondsten 
wijzen erop dat sommige paden een dek van 
leisteenschilfers hadden. 

Elders in het park zijn stompen van omgehakte 
bomen gevonden die als relicten van de land
schapstuin kunnen worden bestempeld. De 
boomstompen zijn deels ingemeten, maar niet 
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198 Aschman 2015, 65.
199 Zie Den Hollander, De Baar &  

Den Hartog 2005; Diependaal 2007.
200 Zie Bierens de Haan 2010, 44, afb. 37.
201 Bierens de Haan 2010, 47.
202 Het bestand bestaat uit historische tuinen 

en parken, buitenplaatsen, stadsparken, 
begraafplaatsen, klooster tuinen en 
forten. stadsparken tot kloostertuinen, 
begraafplaatsen en forten.

systematisch in kaart gebracht. In het kader van 
de tuinhistorische waardestelling zijn in 2015 de 
verschillende bovengrondse elementen, zoals 
tuinmuren, poorten, ingangshekken, bruggen, 
paden, kunstmatige hoogtes, oude bomen, 
boomgroepen en struiken, in de tuin in kaart 
gebracht.198 Een deel van de beplanting dateert 
nog uit de tweede helft van de achttiende eeuw. 
Andere planten dateren uit de negentiende 
eeuw. Een opmerkelijke vondst zijn in beuken
bomen ingekerfde initialen en data. De oudst 
leesbare datum is 1890.199 Tevens zijn de oude 
zichtlijnen in kaart gebracht. Het zou goed zijn 
om alle in het park aanwezige oude beplanting 
en resten daarvan te inventariseren om meer 
zicht te krijgen op ouderdom van de bomen en 
struiken in het huidige park.

Ook een deel van de vondsten kan met de land
schapstuin in verband worden gebracht. In het 
park zijn honderden scherven van eenvoudige 
bloempotten van roodbakkend aardewerk 
gevonden. Vrijwel alle potten hebben een platte 
bodem met een of meerder gaten. Eén 
exemplaar heeft een standring. Sommige potten 
zijn aan de buitenzijde voorzien van een smalle 
band radstempels net onder de rand. De bloem
potten dateren uit de negentiende of vroege 
twintigste eeuw. De scherven lijken secundair 
zijn gebruikt als verhardingsmateriaal in een 
lager deel van de tuin. Verder zijn er enkele 
scherven van een tuinvaas of schaal gevonden 
met plastische schulpversiering en van een 
andere tuinvaas met geprofileerde halfronde 
greep met opgelegde kabelversiering. Deze 
tuinvazen kunnen langs een van de paden 
hebben gestaan. Het zijn relatief eenvoudig 
versierde vazen, zeker vergeleken met tuinvazen 
die in andere zeventiende en achttiendeeeuwse 
tuinen gevonden zijn.200 Het gebruik van 
tuinvazen blijkt ook uit de geschreven bronnen 
en historische afbeeldingen van de tuin, zoals de 
vogelvluchtkaart uit ca. 1709 met twintig rand
afbeeldingen.201 Momenteel staan er op de 
toegangsbrug naar het kasteel 12 zandstenen 
vazen. Deze vazen stonden oorspronkelijk in de 
tuin, maar werden rond 1840 hieruit verwijderd 
bij de aanleg van het landschapspark.202 Een in 
het zuidwesten van het park gevonden vierkant 
plateau van 1,55 bij 1,55 m van baksteen heeft 
mogelijk dienst gedaan als basis voor een 
tuinvaas of tuinbeeld. Het plateau dateert uit de 
negentiende of vroegtwintigste eeuw. 

Een deel van de vondsten wijst op andere activi
teiten in het park. Dit geldt in de eerste plaats 
voor de vele plastic hagelpatronen bij de paden, 
die aantonen dat er in het kasteelpark uitgebreid 
is gejaagd op klein wild, zoals hazen, konijnen en 
fazanten. 
In het zuidoostelijke deel van het park zijn ter 
hoogte van het deel dat lokaal bekend staat als 
de ‘paardenbegraafplaats’ skeletdelen van twee 
paarden gevonden. De paarden lagen gearticu
leerd in een grote kuil. Mogelijk bevatte de kuil 
nog meer paardenskeletten, maar deze is niet 
volledig vrij gelegd. Elders in het park is een deel 
van een schedel van een hond en skeletdelen 
van een rund en doodgeboren kalfje gevonden. 
Al deze skeletresten vertonen geen slacht of 
andere bewerkingssporen en zijn vermoedelijk 
resten van compleet begraven kadavers. In het 
zuidoostelijke deel van het park zijn, geconcen
treerd op het voormalige kleine rechthoekige 
eiland in het zuidoosten van het landgoed, grote 
scherven steengoed, roodbakkend aardewerk, 
porselein en industrieel aardewerk gevonden en 
verder delen van twee leren schoenen, enkele 
complete flesjes van melkwit en transparant glas 
en een complete mineraalwaterfles van 
steengoed. Deze vondsten dateren uit de 
tweede helft van de negentiendebegin van de 
twintigste eeuw. Het gaat hier om verpakkings
materiaal en huishoudelijk afval dat door de 
bewoners van de verschillende gebouwen in het 
park hier is gedeponeerd. Een opmerkelijke 
vondst is een scherf van een achttiendeeeuwse 
Majolica apothekerspot met kleurrijke spiraal
vormige versiering in de kleuren blauw, bruin, 
geel en groen. Deze pot is vrijwel zeker in 
Caltagirone op Sicilië gemaakt. Het is een antiek 
stuk dat oorspronkelijk mogelijk in een van de 
kamers van het kasteel heeft gestaan en, nadat 
de pot was gebroken, is weggegooid. Het afval 
zal afkomstig zijn van de bewoners van de 
verschillende gebouwen die op het landgoed 
stonden. 

In het noorden van het park is achter een van de 
gebouwen bij de Orangerie een waterput 
gevonden met een doorsnede van 2 m, met een 
mantel van rode en gele bakstenen. Ook zijn er 
in en rond de put stukken metselwerk gevonden 
van oranje bakstenen met een ander baksteen
formaat. Deze laatste stenen zijn aan één zijde 
afgerond vormden mogelijk de afwerkrand van 
de waterput. Het waterput was grotendeels 
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opgevuld met puin, waardoor de diepte met een 
boor niet was te achterhalen. De waterput zal 
gehoord hebben bij de gebouwen die direct ten 
oosten liggen. Deze gebouwen zijn voor het 
eerst zichtbaar op topografische kaarten uit 
1880. Ook elders in het park zijn bouwresten 
gevonden die samenhangen met de bebouwing 
en de tuinaanleg in het park. 

Afb. 7.4 Elementen van de landschapstuin. Het bakstenen plaveisel is in paars aangegeven.
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8 Conclusies

In dit hoofdstuk worden de in het Programma 
van Eisen gestelde onderzoeksvragen 
beantwoord. Voor de volledigheid worden ze 
hier per thema opnieuw opgesomd, gevolgd 
door de antwoorden.

8.1 Formele tuin

• In hoeverre is de formele tuinaanleg (grootst in 
1717) als een ‘laag’ onder de latere landschappelijke 
tuinaanleg bewaard gebleven?

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de acht
tiendeeeuwse formele tuinaanleg niet als een 
‘laag’ onder de latere landschappelijke 
tuinaanleg bewaard is gebleven. Wel zijn er 
verschillende elementen van de formele 
tuinaanleg in het park aanwezig. Het gaat hierbij 
om resten van de geometrische vijvers in het 
noordwestelijke, zuidwestelijke en oostelijke 
deel van het park, delen van het grachtenstelsel, 
het Grand Canal en een schelpenpad in het noord
westen. Er zijn nergens resten van plantvakken of 
plantgaten gevonden. Wel zijn er uit deze 
periode botanische resten bewaard gebleven.

• Komen de resten overeen met de elementen, zoals 
aangegeven op de kaart uit 1717?

De aangetroffen tuinresten komen grotendeels 
overeen met de elementen van de kaart van het 
park uit 1717. De formele vijver in het noord
westen van het park ligt exact op de plek waar 
deze volgens de historische kaarten zou moeten 
liggen. Rond deze vijver lag een met schelpgruis 
geplaveid pad, waarvan een gedeelte is 
onderzocht. Ook de vijver in het zuidwesten van 
het park ligt precies op de plek waar deze werd 
verwacht. De rand kon over een aanzienlijk 
traject worden vervolgd en de vijvervorm komt 
overeen met die op de historische kaarten. Ook 
het Grand Canal en de omgrachting liggen op de 
plek waar deze werden verwacht. Resten van de 
op de kaart uit 1717 aangegeven bomen en 
struiken zijn niet gevonden. Deze zijn waar
schijnlijk bij latere werkzaamheden in de tuin 
opgeruimd. De kaart lijkt dus betrouwbaar.

• Welke soorten fruit werden er gekweekt in de boom-
gaarden en welke planten stonden er in de tuin?

In de geschreven bronnen worden regelmatig 
fruitbomen genoemd. De oudste vermelding van 
appels en peren dateert uit 1440. In 1709 worden 

pruimen, appel, peren en perzikbomen 
vermeld, die vanuit Engeland worden geïmpor
teerd. Van fruitbomen zijn alleen resten van 
appels en peren gevonden. Het ontbreken van 
resten van pruimen en perziken in de onder
zochte monsters is hoogst waarschijnlijk het 
gevolg van het feit dat deze in andere delen van 
de tuin stonden als degene die zijn onderzocht. 
De fruitbomen zullen in aparte boomgaarden 
hebben gestaan. Hier kunnen vooral pollen 
worden verwacht. Het merendeel van de 
vruchten van deze fruitbomen zal zijn geoogst 
en door de bewoners van het huis en hun 
bezoekers geconsumeerd. Zaden zullen terecht 
zijn gekomen bij het keukenafval en het huis als 
afval hebben verlaten. Het is niet bekend waar 
dit afval werd gedeponeerd. Anderzijds zijn 
pitten van frambozen en bramen aangetroffen, 
die waarschijnlijk wel in de onderzochte delen 
van de tuin groeiden en mogelijk ook geoogst 
werden. Bramen kunnen ook wilde opslag zijn. 
De bronnen vermelden tevens notenbomen. 
Het lijkt erop dat de meeste planten in de tuin 
zijn aangeplant. Het gebied was zeer nat en er 
werden allerlei maatregelen genomen om 
wateroverlast tegen te gaan. Een maatregel was 
om delen van de tuin met zand op te hogen. Dit 
kon niet voorkomen dat tal van bomen 
doodgingen door natheid. Binnen de bomen 
overheersen die soorten die van nature rond de 
buitenplaats hebben gegroeid, zoals els, ruwe 
berk, zwarte es, wilg, gewone vlier en mogelijk 
liguster. Eik en beuk zullen vooral op de hogere 
delen hebben gebroeid. Van beuken en eiken 
moeten, gezien de vondst van zaden en cupulae, 
volgroeide exemplaren in de tuin hebben 
gestaan. Enkele boomsoorten zijn met 
zekerheid van elders afkomstig: zilverspar, paar
denkastanje, een lid van de cipresfamilie en 
mogelijk plataan. Tot de kruidige planten in de 
tuin hoorde waarschijnlijk een soort laserkruid, 
mogelijk meerdere soorten waterlelie en een 
sierplant van het geslacht ruit. Ook enkele wilde 
planten kunnen vanwege hun sierwaarde 
verschijning zijn aangeplant, zoals cyperzegge, 
waterdrieblad en watergentiaan. Diverse van de 
aangetroffen houtige planten kunnen op de 
historische kaarten staan afgebeeld. Zo kan 
liguster een deel van de hagen hebben 
gevormd, en kunnen bomenrijen bestaan 
hebben uit beuken, lindes, essen en eiken. 
Paardenkastanje en diverse naaldbomen, 
waaronder in ieder geval een zilversparsoort 
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zullen eerder als vrijstaande, ornamentale 
bomen in de tuin hebben gegroeid. 

• Op welke afstanden stonden de bomen van elkaar?
Deze vraag kan niet worden beantwoord omdat 
er geen boomplantgaten of boomvallen uit deze 
periode zijn gevonden.

• Welk type profiel hebben de paden? Welk verhar-
dingsmateriaal is er gebruikt? Was er een kantslui-
ting, en zo ja waaruit bestond deze?

Er is een mogelijk pad van de formele tuin 
gevonden. Het gaat om een schelpenpad in het 
noordelijke deel van het park bij de noordweste
lijke vijver. Op andere locaties waar volgens de 
kaart uit 1717 paden gelegen moeten hebben, 
werden in de werkputten geen resten hiervan 
gevonden. De paden zijn hier verstoord bij de 
aanleg van de latere paden en tuin. 

• In hoeverre werden de paden begeleid door boom-
beplanting, bloembedden of kuipplanten? Welke 
bomen zijn gebruikt en op welke afstand stonden 
deze van elkaar?

Deze onderzoeksvraag kan niet worden 
beantwoord, aangezien er geen boomplant
gaten en bloembedden behorend tot de formele 
tuin zijn aangetroffen. Ook zijn er geen resten 
van kuipplanten of de containers waarin deze 
stonden gevonden. De aangetroffen botanische 
resten kunnen aan dergelijke elementen van de 
tuinaanleg niet in deze mate van detail 
gekoppeld worden.

• Hoe heeft de formele vijver in de noordwesthoek 
van de tuin eruit gezien?
  Hoe was de opbouw van de muren van de vijver 

(hardstenen rand op bakstenen metselwerk of 
alleen metselwerk)?

Er is een klein gedeelte van de formele vijver in 
de noordwesthoek van de tuin vrijgelegd. De 
vijver bestond uit een gemetselde vijverrand van 
oranje en rode bakstenen (18,5x9,5x4 cm, 
18x8,5x4 cm, 18x9x4 cm) met een breedte van 
ca. 50 cm en een hoogte van 60 cm. De aanwe
zigheid van mortelresten op de bovenste laag 
bakstenen wijst erop dat de muur oorspronkelijk 
hoger was. Waarschijnlijk reikte de bovenkant 
tot boven het huidige maaiveld. Het is niet 
aannemelijk dat de muur was afgedekt met een 
natuurstenen rand. In de vulling van de vijver, 

evenals in de directe omgeving van de vijver, zijn 
geen resten van een dergelijke rand gevonden. 
De bakstenen muur stond op brede liggende 
planken die op een opgebracht pakket van 
rommelige lichtgrijs zand met venige brokken 
lagen. De planken vormden hier de bodem van 
de vijver, maar of de gehele vijver was voorzien 
van een houten bodem is niet duidelijk. 

  Wat was de diepte van de vijver en waaruit 
bestaat de opvulling?

De vijver had een diepte van 50 cm (0,70 onder 
maaiveld). De vulling van de vijver bestond uit 
zwak zandig moerig materiaal. Deze vulling is 
maximaal 50 cm dik. De vulling werd deels 
afgedekt door de funderingslaag van een pad 
van de landschapstuin. Deze laag bestond uit 
een ca. 30 cm dik pakket verrommeld bruin en 
geel zand met daarop een ca. 5 cm dikke laag 
geel zand met wat grind.

  Was het een visvijver, en zo ja waaruit blijkt dat?
De vijver vormt in dit gedeelte van de tuin een 
belangrijk tuinarchitectonisch element. Of er in 
de vijver vissen hebben gezwommen is niet 
duidelijk. Er zijn in de monsters geen visresten 
aangetroffen, maar dat hoeft niet te betekenen 
dat die niet in de vijver zwommen.

  Zat er een bodem in de formele vijver, en zo ja 
van welk materiaal was deze?

Llangs de randen bestond de bodem van de 
vijver uit brede liggende planken. De planken 
lagen strak tegen elkaar aan en liepen door tot 
onder de gemetselde vijverrand. Het gaat 
gedeeltelijk om secundair gebruikt hout. De 
planken lagen op een opgebracht pakket van 
rommelige lichtgrijs zand met venige brokken. 
Of de vijver alleen ter plaatse van haar randen 
bestond uit een houten bodem of dat dit de 
gehele bodem besloeg is niet duidelijk.

  Hoe werd de vijver van water voorzien?
Het is onduidelijk hoe de vijver van water werd 
voorzien, aangezien er slechts een zeer klein 
gedeelte van de vijver kon worden onderzocht. 
Het ligt, gezien de constructiewijze van de bodem 
en de diepte van de vijver, voor de hand dat de 
vijver periodiek moest worden gevoed met water. 
Mogelijk werd water ingelaten vanuit de in en 
rond het park gelegen sloten en grachten.
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• Stamt de puinverharding van de noordoostelijke 
toegangsweg (die nu dood loopt op de spoorlijn) uit 
de tijd van de formele tuin, en zo ja hoe is de 
opbouw?

De werkzaamheden aan de noordoostelijke 
toegangsweg zijn uiteindelijk niet uitgevoerd 
waardoor het archeologische onderzoek hier 
ook niet is uitgevoerd.
 

8.2 Landschapstuin 

• Uit welk materiaal bestond de beschoeiing van de 
landschappelijke vijver en ‘beek’? Hoe zag de 
oeverlijn eruit (hellingshoek)?

Door aangepaste planvorming is dit niet 
onderzocht.

• Uit welk materiaal bestond de verharding van de 
landschappelijke paden? Was er een kantsluiting, 
en zo ja waaruit bestond deze?

Er zijn op verschillende plaatsen in het park 
resten gevonden van paden. Aan de oost en 
zuidwestzijde van het park zijn delen van paden 
gevonden, bestaande uit platgelegde rode 
bakstenen van verschillende formaten en 
IJsselsteentjes. Het gaat hierbij zowel om hele 
als gebroken stenen die niet in een duidelijk 
verband zijn gelegd. Er zou gesproken kunnen 
worden van een ‘wild’ verband. Een aantal van 
de bakstenen heeft mortelresten, hetgeen erop 
wijst dat het (deels) om secundair gebruikt 
materiaal gaat. De paden worden begrensd door 
een opsluitrand van bestaande uit een rij 
opstaande rode bakstenen. De breedte van de 
paden varieert van 3,5 m (één Rijnlandse roede) 
tot 6 m. De bakstenen liggen op een funderings
pakket: een ca. 30 cm dikke laag verrommeld 
bruin en geel zand met daarop een ca. 5 cm 
dikke laag geel zand met wat grind. Tevens is op 
het stenen plaveisel op sommige plaatsen zand 
en grind gevonden, hetgeen er op wijst dat het 
plaveisel, mogelijk in een jongere fase, was 
afgedekt met een dunne zand en grindlaag. 
Ook op andere plaatsen in het park zijn delen 
van paden gevonden. In het zuidoostelijke deel 
van het park is een laag lichtgrijs zand met fijne 
leisteenschilfers aangetroffen. Vermoedelijk 
betreft deze laag een oudere fase van het 
bestaande pad. Dit laatste pad volgt vrijwel 
hetzelfde tracé als het oudere pad. Bij dit pad 
zijn geenresten van kantafsluitingen gevonden. 

Het pad was waarschijnlijk smaller dan de 
geplaveide paden. De exacte breedte kon echter 
niet worden vastgesteld.

8.3 De opnieuw aan te leggen 
zuidoostelijke toegangslaan door 
weiland/bosje

• Zijn er nog resten van de oude laan aanwezig, en zo 
ja waaruit bestaan deze?

Deze onderzoeksvraag kan niet worden 
beantwoord, omdat dit gedeelte van het plan 
uiteindelijk niet is uitgevoerd. 

• Zijn er nog plantgaten van bomen, en zo ja wat is 
de afstand tussen de plantgaten. Wat voor soort 
bomen hebben hier gestaan?

Zie hierboven.

8.4 Historisch kaartmateriaal

• In hoeverre zijn de historische kaarten van de 
formele tuin waarheidsgetrouw?

Er kan, op basis van vergelijking tussen de gege
orefereerde kaarten en de resultaten van het 
veldonderzoek, worden geconcludeerd dat de 
kaarten voor wat betreft de formele tuin groten
deels waarheidsgetrouw en exact zijn, zeker 
voor wat betreft de vijvers in het zuidwestelijke 
en zuidoostelijke deel van het park. Deze vijvers 
liggen exact op de plaats waar ze werden 
verwacht en ook hun vorm komt overeen met 
die zoals in het veld is waargenomen. Andere 
elementen van de formele tuin, zoals de paden, 
zijn, met uitzondering van een deel van een 
schelpenpad bij de noordwestelijke vijver, niet 
aangetroffen. Hierdoor kan niet kan worden 
nagegaan in hoeverre de kaarten ook voor deze 
elementen correct zijn. 

Tijdens het georeferen van de historische 
kaarten op de bestaande topografie kwamen er 
op de kaart van 1717 twee afwijkingen naar 
voren. Het kasteel blijkt volgens nameting niet, 
zoals deze kaart suggereert, rechthoekig van 
vorm te zijn, maar laat tussen de twee zijgevels 
een verschil zien van iets meer dan 2 m. Dit 
verschil is zeer waarschijnlijk ontstaan 
gedurende de opeenvolgende bouwfases van 
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het kasteel door een stapeling van afwijkingen. 
Ook op de kaart van 1703 is het kasteel duidelijk 
als vierkant bouwblok getekend. Verder is een 
grote afwijking zichtbaar ten opzichte van de 
kaart 1736. De langwerpige vijver direct ten 
noorden van het kasteel inclusief de deeltuin 
noordoostelijk van het kasteel zijn op de kaart 
1717 zuidoostelijker gelegen dan op de kaart uit 
1736. Dit zou kunnen betekenen dat de kaart uit 
1717deels een ontwerpkaart is en dat tijdens de 
aanleg van het park op een aantal locaties van 
dit ontwerp is afgeweken. 

8.5 Methoden en technieken

• Zijn de gehanteerde methoden toereikend om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden? 

Op basis van de gehanteerde methoden kunnen 
de meeste onderzoeksvragen worden 
beantwoord. Daar waar vragen niet kunnen 
worden beantwoord, is dit niet zozeer te wijten 
aan de toegepaste methoden, maar door wijzi
gingen in de plannen voor de herinrichting van 
het park.
We moeten echter hierbij wel de kanttekening 
plaatsen dat het onderzoek uiteraard beperkt 
werd door het feit dat alleen is opgegraven daar 
waar vanwege de nieuwe aanleg werd gegraven, 
bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe waterpar
tijen en het verleggen van paden. Dit beperkte 
de locaties waar kon worden opgegraven en de 
oriëntatie en grootte van de werkputten. Zo zou 
de vraag naar de betrouwbaarheid van histori
sche kaarten uitgebreider kunnen worden 
onderzocht als er ook werkputten in andere 
delen van het park zouden zijn aangelegd. 
De combinatie van boringen, sonderingen met 
een prikstok en werkputten is zeer geschikt voor 
het in kaart brengen van de verschillende onder
grondse elementen van de tuinaanleg, vooral 
degene die ondiep gelegen zijn. Deze gecombi
neerde aanpak was nog efficiënter geweest als 
er ook geofysisch prospectietechnieken waren 
toegepast. Met het geofysische onderzoek 
kunnen vooral elementen van de hard land-
scaping, zoals bakstenen vijverranden en 
geplaveide paden, getraceerd kunnen worden. 
Waarschijnlijk zouden ook de met zand 
opgevulde vijvers hiermee te vinden zijn 
geweest. Een mogelijke belemmerende factor 
voor geofysisch onderzoek is de dichte 

begroeiing in grote delen van het park, waardoor 
niet alle meetinstrumenten ingezet kunnen 
worden. 

• Wat is de meerwaarde van archeologisch onderzoek 
bij het onderzoek van historische tuinen?

De rol van tuinarcheologisch onderzoek bij histo
rische tuinen is in de eerste plaats een toetsende. 
Door middel van opgraving kunnen historische 
en pictorale bronnen, voor wat betreft de locatie, 
vorm en uitvoering van de daarin vermelde of 
daarop aangegeven vijvers en waterpartijen, 
sloten en grachten, paden, pleinen en gebouwen 
en andere gebouwde structuren, zoals latwerk, 
priëlen en afrasteringen, worden getoetst. Verder 
kunnen locaties van vermelde of aangegeven 
plantbedden, bomenrijen en individuele bomen 
worden onderzocht. Door de resultaten van het 
tuinarcheologische onderzoek te vergelijken met 
het beeld dat uit de historische bronnen kan 
worden afgeleid, kan worden bepaald of de 
kaarten en afbeeldingen een ontwerp of geïdea
liseerde aanleg weerspiegelen of de daadwerke
lijke tuinaanleg weerspiegelen. Wanneer er van 
een historische tuin of parkaanleg geen ontwerp
tekeningen of historische kaarten en tekeningen 
beschikbaar zijn, is tuinarcheologisch onderzoek 
de belangrijkste bron om de aanleg en inrichting 
hiervan vast te stellen. Was het voorliggende 
archeologische onderzoek uitgevoerd voor de 
ontwerpfase, dan had het historisch padenver
loop vastgesteld kunnen worden en mogelijk 
gerestaureerd. Nu zijn de resten veelal verwijderd 
met verlies van bronmateriaal tot gevolg.
Tuinarcheologisch onderzoek kan daarnaast 
gegevens over de tuin opleveren die niet uit de 
historische bronnen kan worden afgeleid. Te 
denken valt hierbij aan sporen van grondbewer
king en –verbetering, de bodemsamenstelling en 
–vruchtbaarheid, plantgaten van individuele 
bomen en boomrijen, sporen van boompalen en 
staken, boomvallen, verhardingsmateriaal van 
paden en pleinen, en ondergrondse resten die 
met de tuin samenhangen, zoals houten, 
metalen of gemetselde waterbuizen, stuwen, 
doorlaten en waterreservoirs van de watervoor
ziening van vijvers en andere waterelementen. 
Daarnaast kunnen er scherven van tuinvazen en 
–potten, delen van tuinbeelden, plantenlabels, 
delen van hekwerk en padopsluitingen en oud 
tuingereedschap worden gevonden. 
Een belangrijke rol binnen het tuinarcheologi
sche onderzoek is weggelegd voor het 
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botanische onderzoek. Het gaat hierbij niet 
alleen om palynologische resten en botanische 
macroresten (takken, knopjes, bladeren/
naalden, schors, zaden en zaaddozen), maar ook 
om hout dat voor allerlei doeleinden in de tuin is 
gebruikt en waarvan aannemelijk kan worden 
gemaakt dat dit afkomstig is van bomen die in 
de tuin stonden. Bij het botanische onderzoek in 
tuinen moet, meer nog dan bij andere 
complexen, worden nagegaan welke depostie
processen een rol hebben gespeeld bij de 
totstandkoming van de botanische dataset. 
In de tuin kunnen bepaalde planten, zoals 

‘onkruiden’, systematisch zijn weggehaald en 
bomen en heesters in vormen zijn geknipt en 
gesnoeid waardoor ze geen of weinig pollen 
hebben geproduceerd.
Deze botanische resten vertellen, samen met de 
nog aanwezige oudere planten, bomen en 
bovengrondse boomresten, wat er in en rond 
een park groeide. Daarnaast moet altijd worden 
bedacht welke planten er in de tuin hebben 
gestaan en welke in de directe omgeving 
daarvan. Een goede samenwerking tussen 
archeobotanicus, tuinarcheoloog en tuinhisto
ricus is hier van groot belang. 
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203 In veel gevallen wordt aan de 
archeologische resten van de tuin- of 
parkaanleg geen specifieke waarde 
toegekend, maar richt de verwachting 
zich op mogelijke oudere resten. Dit 
was bijvoorbeeld ook bij Duivenvoorde 
het geval.

204 Een belangrijke aanzet hiertoe is 
gegeven door de brochure Een toekomst 
voor groen, en de Uitvoeringsrichtlijn voor 
hovenierswerk waarin uitgebreid wordt 
ingegaan op de waarden van historisch 
groen; zie RCE 2012, 13-21 en ERM 2016.

205 Zoetbrood et al. 2006.
206 Het vaststellen van archeologisch resten 

van tuinen door middel van 
booronderzoek is uitermate lastig en 
kan eigenlijk alleen maar door het 
graven van proefsleuven. Deze methode 
is in het verleden bij het aanwijzen van 
archeologische monumenten slechts 
beperkt ingezet. De verwachtingen zijn 
meestal gebaseerd op 
bureauonderzoek.

207 Zie Currie 2005, 76-79; Foss 2013.

9 Aanbevelingen

Op grond van het in het park van Duivenvoorde 
uitgevoerde tuinarcheologische onderzoek 
kunnen verschillende aanbevelingen worden 
gedaan. Deze aanbevelingen hebben zowel 
betrekking op de Archeologische 
Monumentenzorg ten aanzien van historische 
tuinen en parken als op de methoden en 
technieken van tuinarcheologisch onderzoek en 
de interactie tussen tuinarcheologisch en tuin
historisch onderzoek. 

9.1 Archeologische Monumentenzorg

Nederland kent een groot aantal historische 
tuinen en parken uit uiteenlopende perioden. 
Hiervan is slechts een klein gedeelte wettelijk 
beschermd als rijksmonument203, provinciaal of 
gemeentelijk monument of kennen een planolo
gische bescherming. Een deel van de tuinen 
heeft geen wettelijke of planologische bescher
ming. De erfgoedzorg voor deze tuinen en 
parken ligt bij eigenaren. Het verdient aanbeve
ling dat alle gemeenten met een of meerdere 
historische tuinen of parken in hun gemeente
lijke archeologiebeleid duidelijk aangeven hoe er 
met de archeologische resten van deze tuinen en 
parken dient te worden omgegaan. De meeste 
gemeenten hebben geen specifiek beleid op dit 
gebied. Voor historische tuinen en parken gelden 
meestal dezelfde vrijstellingsrichtlijnen als voor 
andere terreinen met archeologische waarden.204 
Archeologische resten van park en tuinaanleg 
zijn echter vaak uitermate kwetsbaar, omdat ze 
meestal vrijwel direct onder de strooisellaag 
liggen (die niet dik is) en er in tuinen en parken in 
verband met onderhoud regelmatig werkzaam
heden plaatsvinden waarbij de bodem wordt 
geroerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
rooien van bomen en struiken, het uitbaggeren 
van waterpartijen en het vervangen van de 
verharding van paden en lanen of het aanleggen 
van parkeerplaatsen. Daar komt nog bij dat veel 
in het kader van ontwikkelingsplannen voorge
nomen civieltechnische graaf en andere grond
roerende werkzaamheden in historisch tuinen 
en parken binnen de gemeentelijke vrijstellings
richtlijnen vallen. Hierdoor kunnen deze werk
zaamheden worden uitgevoerd, zonder dat er 
archeologisch (voor)onderzoek verplicht wordt 
gesteld. Bij deze werkzaamhedenkunnen ondiep 
gelegen archeologische resten worden 

vernietigd zonder dat deze zijn gedocumenteerd.
Het is van groot belang om eigenaren, tuinlieden 
en anderen die werkzaamheden in deze tuinen 
en parken uitvoeren, goed te informeren over de 
cultuurhistorische waarde van tuin of park 
waarvan ze eigenaar zijn of waarin ze 
werken.205Daarnaast zouden deze groepen 
moeten worden gestimuleerd om archeologi
sche vondsten en structuren/elementen en die 
ze bij graafwerkzaamheden tegenkomen, zoals 
muurdelen, delen van houten beschoeiingen, 
paden en scherven, te documenteren en bij de 
daartoe aangewezen instanties te melden, zodat 
deze gegevens in Archis kunnen worden 
opgenomen.
Het huidige archeologische monumentenbe
stand kent geen terreinen die specifiek vanwege 
de resten van tuin of parkaanleg van rijkswege 
zijn beschermd.206 Wel bevinden er zich in het 
monumentenbestand verschillende complexen 
waarvan vaststaat of vermoed kan worden dat 
deze ook resten van een historische tuin of 
parkaanleg herbergen207, zoals het middel
eeuwse klooster Klaarkamp in Rinsumageest en 
verschillende kasteelterreinen, waaronder de 
kastelen Rijsenburg en Schonauwen in de 
provincie Utrecht. Mogelijk dat in de toekomst 
enkele terreinen met (zichtbare) resten van een 
tuin of parkaanleg kunnen worden beschermd 
als aanvulling op het bestand aan archeologi
sche rijksmonumenten. 
Verder is het verstandig om voorafgaande aan 
een nieuw inrichtingsplan voor een historische 
tuin of park eerst een uitgebreid integraal 
bureauonderzoek te laten voeren om historische 
bronnen, zoals rekeningen, brieven, kaart en 
andere beeldmateriaal, te verzamelen en 
analyseren. Historische kaarten moeten worden 
gegeorefereerd, op de bestaande topografie 
geplot en gecombineerd met satellietfoto’s en 
AHNbeelden. Verder dienen groene en 
gebouwde waarden in kaart te worden gebracht 
en archeologisch veldwerk te worden uitgevoerd 
om de bodemopbouw en diepteligging van 
eventuele archeologische resten in kaart te 
brengen. De resultaten van dit veldwerk dienen 
te worden gekoppeld aan die van het bureauon
derzoek. Op basis van al deze resultaten kan een 
oude fase worden teruggebracht of kunnen 
randvoorwaarden worden geformuleerd 
waaraan het nieuwe plan moet voldoen om 
resten van oudere tuin of parkfasen te ontzien.
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208 Zie ook Doeve (2013, 13-4) en Renes 
(2016) die voor een dergelijke aanpak 
pleiten.

Afhankelijk van de aard en omvang van de 
herinrichting en de daarmee samenhangende 
bodemingrepen kan aanvullend archeologisch 
onderzoek noodzakelijk zijn.

9.2 Methoden en technieken

In de tuinarcheologie worden momenteel voor
namelijk methoden en technieken gebruikt die 
voor andere deelgebieden van de archeologie 
ontwikkeld zijn: booronderzoek, sonderingen 
met een prikstok en proefsleuven en –putten. 
De laatste jaren worden soms ook geofysische 
prospectietechnieken ingezet. Geofysische 
onderzoek is uitermate geschikt om op non
destructieve wijze elementen van de ‘hard lands-
caping’, zoals vijverranden, goten en kanalen, 
trappen, tuinmuren, plaveiselen kantopslui
tingen en gebouwen van bak of natuursteen, 
te traceren en diep ingegraven, opgevulde 
sporen, waaronder, sloten, grachten en vijvers 
zonderbak of natuurstenenvijverrand. Deze 
methode is minder geschikt voor het traceren 
van kleine en ondiepe grondsporen. Deze 
kunnen alleen door middel van een opgraving 
worden getraceerd. In de meeste gevallen zullen 
proefsleuven of –putten moeten worden 
gegraven of boringen gezet om de resultaten 
van het geofysische onderzoek te duiden.
Om verdwenen historische tuinen en parken op 
te sporen zou meer gebruik moeten worden 
gemaakt van de nieuwste versie van het AHN, 
oude luchtfoto’s en satellietbeelden uit verschil
lende jaren. Ook bij onderzoek naar de ruimtelijk 
indeling van tuinen en parken kan een gedetail
leerde AHNanalyse tot goede resultaten leiden. 
Archeologische resten van tuinen en parken 
bevinden zich meestal vrijwel direct onder de 
moderne bouwvoor en zullen zich op hoogte
beelden , foto’s en satellietbeelden (crop marks) 
vaak duidelijk aftekenen.
Het verdient verder aanbeveling om bij tuinar
cheologisch onderzoek systematisch vondsten 
te verzamelen uit de recente bouwvoor en 
tuinlagen. De ruimtelijke verspreiding van 
vondsten kan onder andere inzicht geven in de 
plaatsen waar tuinpotten en vazen hebben 
gestaan. Ook moet gelet worden op contexten 
die geschikt zijn voor archeobotanisch 
onderzoek, zoals plantgaten en de onderste 
lagen in vijvers en sloten. Daarnaast kunnen 

monsters worden genomen van oude (boom)
wortels en stronken. Dit is een van de methoden 
om vast te kunnen stellen welke planten er in de 
tuin stonden.
Bij opgravingen moet meer specifieke aandacht 
worden besteed aan de bodems in tuinen.  
Dit kan in de eerste plaats door een uitvoerige 
veldbeschrijving van de morfologie van de 
tuinbodems en verder door het nemen van 
monsters voor bepaling van de organische 
component, de Phwaarde en chemische 
samenstelling.208 Deze gegevens leveren 
informatie over de vraag of bemesting is 
toegepast en om welke meststoffen het gaat. 
Tevens kan aan de hand hiervan worden 
nagegaan voor welke soorten struiken en bomen 
de bodem geschikt was. 
Daarnaast moeten putten en sleuven op 
dusdanige wijze worden ontgraven dat de kans 
op het aantreffen van plantgaten, boomvallen 
en paalsporen van beschoeiingen, randopslui
tingen, plantbedden, steunpalen voor bomen, 
sporen van grondbewerking en –verbetering 
(zoals spitsporen) en latwerk (treillages) en 
andere houtconstructies wordt geoptimaliseerd. 
Deze sporen zijn vaak moeilijk zichtbaar en 
herkenbaar vanwege het feit dat ze vaak zijn 
opgevuld met vrijwel dezelfde grond als degene 
waarin ze zijn aangebracht en door latere graaf
werkzaamheden in de tuin of het park. Het 
archeologische onderzoek moet zich niet alleen 
richten op sporen, structuren en elementen die 
op historische kaarten staan aangegeven, maar 
ook op relatief ‘lege’ zones. Idealiter staat de 
locatiekeuze voor putten en sleuven los van een 
inrichtingsplan, maar wordt deze ingegeven 
door de op de archeologische verwachting 
gebaseerde onderzoeksvragen.

9.3 Tuinarcheologie en tuinhistorisch 
onderzoek: samenwerking loont

Geconcludeerd kan worden dat tuinarcheolo
gisch onderzoek op zichzelf zinvol is, maar een 
duidelijke meerwaarde krijgt als het wordt 
gecombineerd met tuinhistorisch onderzoek. 
Het tuinhistorische onderzoek kan in de 
algemene procesgang van het archeologisch 
onderzoek als een belangrijk onderdeel van de 
bureaustudie worden opgevat. Het tuinhistori
sche onderzoek levert een belangrijke bijdrage 
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209 Zie hiervoor Currie 2005, 58-84; Dix et al. 
2010, 280-1; Malek 2013, 97-256.

210 Zie Malek 2013.
211 Bij beide metatarsi zat een los 

griffelbeentje vandaar het aantal twee.

aan het archeologisch verwachtingsmodel dat 
door middel van veldwerk, zowel bovengronds 
als ondergronds, kan worden getoetst. 
Het onderzoek naar historische parken en tuinen 
krijgt een meerwaarde als tuinarcheologen, 
tuinhistorici en anderen die zich met de bestu
dering van deze objecten bezig houden hun 
krachten bundelen en meer samenwerken.209 
Samenwerking moet er ook meer komen met 
mensen die zich in de praktijk met historische 
tuinen en parken bezig houden, waaronder tuin
architecten en –ontwerpers en niet in de laatste 
plaats degenen die het beheer en onderhoud 
hiervan uitvoeren. Bij deze laatste groep is vaak 
zeer gedetailleerde kennis van en ervaring in een 
specifieke tuin aanwezig. Deze samenwerking 
zal niet alleen tot betere onderzoeksresultaten 
leiden, maar ook bijdragen aan een goed onder
houdsplan en een verantwoorde inrichting van 
tuinen en parken en kan tevens een rol spelen bij 
toekomstige planvorming.
Het is van belang dat er meer interdisciplinaire 
onderzoeksprojecten worden uitgevoerd, 
nieuwe methoden en technieken worden 
ontwikkeld en bestaande op elkaar afgestemd 
en om te komen tot een gemeenschappelijke 
onderzoeksagenda voor het onderzoek naar 
historische tuinen en parken. Dit laatste kan 
alleen als er een betere wetenschappelijke 
inbedding komt voor dit soort onderzoek zowel 
bij universiteiten als bij erfgoedinstellingen. 
Daarbij is het onder andere van belang om het 
onderzoeksveld te verbreden. Uit het boven
staande blijkt dat het onderzoek zich tot op 
heden voornamelijk richt op tuinen bij elite
woonplaatsen, zoals Romeinse villae, kloosters, 

kastelen, paleizen en landhuizen. Er is nog vrij 
weinig kennis over tuinen bij oude boerderijen 
en in de stedelijke omgeving. Onderzoek 
hiernaar kan waardevolle inzichten leveren 
onder andere over het ontstaan en de ontwikke
ling van nutstuinen en siertuinen in zowel een 
stedelijke als agrarische context. Hiertoe dienen 
wel nieuwe onderzoekvragen te worden gefor
muleerd. 
Voor tuinarcheologie is het wel van belang om 
altijd te kijken naar de toegevoegde waarde van 
het onderzoek. Vooral bij het onderzoek naar 
relatief jonge tuinen en parken, waarvoor ook 
andere gegevensbronnen, zoals afbeeldingen, 
ontwerpen met beplantingslijsten, brieven, 
huurovereenkomsten, rekeningen en dergelijke, 
beschikbaar zijn, zal het archeologische 
onderzoek een bescheiden rol hebben. Veldwerk 
kan worden ingezet om de tuinhistorische/tuin
archeologische verwachting te toetsen, en waar 
nodig aan te vullen en te nuanceren. Bij oudere 
tuinen, zoals die uit de prehistorie, Romeinse tijd 
en middeleeuwen, is de rol van tuinarcheologie 
veel groter, aangezien dit hier de voornaamste 
gegevensbron is. Voor wat betreft de onder
zoekvragen is het voor de archeologie belangrijk 
om tot een goede operationalisering hiervan te 
komen: wat moet er precies in het veld worden 
gedaan (bijvoorbeeld bemonsteringsstrategie) 
om de vragen te (kunnen) beantwoorden? 
Daarnaast zouden archeologen zich moeten 
richten op het ontwikkelen van nieuwe, 
specifieke methoden en technieken voor tuin
archeologisch onderzoek210 en meer in het 
buitenland gehanteerde methoden en 
technieken moeten toepassen.211 
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Bijlage I  
Sporenlijst

Spnr Put Vlak Omschrijving Opmerking

1 1 1 laag, antropogeen beïnvloed  

2 1 1 laag, natuurlijk  

3 1 1 vlek  

4 1 1 laag, natuurlijk restant van bosgrond op natuurlijke ondergrond.

5 1 1 laag, antropogeen beïnvloed tuinaarde

6 1 1 laag, antropogeen beïnvloed restant tuinaarde, sterk doorworteld

7 1 1 laag, natuurlijk  

8 1 1 weg  

9 1 1 kuil  

10 1 1 weg wandelpad

11 1 1 weg huidig pad

12 1 1 laag, natuurlijk  

13 1 1 pad rand van pad

14 2 1 pad strooisellaag op plaveisel

15 2 1 laag, natuurlijk

16 2 1 laag, antropogeen beïnvloed tuinaarde / boslaag

17 2 1 laag, antropogeen beïnvloed  

18 2 1 laag, antropogeen beïnvloed restant boslaag

19 2 1 laag, antropogeen beïnvloed boslaag

20 2 1 laag, antropogeen beïnvloed  

21 2 1 depressie

22 2 1 depressie  

23 2 1 haard  

24 1 1 wegverharding  

25   wegverharding klinkerpad ten noorden van wp 2, richting kasteel. 

26   wegverharding klinkerpad net ten noordoosten van de kasteelbrug.

27   muur lijkt stuk muurwerk te zijn, net naast s26. 

28 1 2 laag, antropogeen beïnvloed  

29 1 2 kuil ondiepe, vage kuil

30 1 2 kuil  

31 1 2 kuil zie s29

32 1 2 kuil zie s29

33 1 2 kuil zie s29

34 2 1 kuil zie s29

35 1 104 weg huidig pad in bos

36 1 104 weg  

37 1 1 laag, antropogeen beïnvloed S37 op vlak gezien. Blijkt later deel s10 en deel s12 

38   muur los stuk muur, ten westen van kasteel

39   waterput negentiende eeuw

40   wegverharding klinker zuidwesten van kasteel.

41 2 2 laag, natuurlijk duin?

42 2 2 laag, natuurlijk  

43 2 2 kuil plantgat

44 2 2 laag, antropogeen beïnvloed  
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Spnr Put Vlak Omschrijving Opmerking

45 2 104 laag, antropogeen beïnvloed

46 2 104 laag, antropogeen beïnvloed verrommeld duin?

47 2 104 natuurlijke verstoring wortelgang

48   wegverharding plaveisel rondom werkput 2

49 2 2 laag, natuurlijk  

50 2 3 kuil boomplantgat?

51 5 103 laag, antropogeen beïnvloed  

52 5 103 laag, antropogeen beïnvloed  

53 5 103 laag, natuurlijk  

54 laag, antropogeen beïnvloed  

55 5 103 laag, antropogeen beïnvloed  

56   wegverharding wegverharding bij put 3

57   wegverharding schelp naast wegverharding s56

58 6 103 laag, antropogeen beïnvloed  

59 6 103 laag, natuurlijk  

60 6 103 wegverharding klinkerpad ten noordoosten van kasteel, loopt langs s38, 
langs de vijver

61 6 103 laag, natuurlijk  

62 6 103 laag, natuurlijk  

63 6 103 laag, antropogeen beïnvloed  

64 6 103 laag, natuurlijk  

65 3 1 laag, antropogeen beïnvloed hagelpatronen, touw: recent

66 3 1 laag, antropogeen beïnvloed  

67 3 1 wegverharding Bakstenen plaveisel van rode en gele stenen met 
opsluitrand van opstaande rode bakstenen 

68 3 1 laag, antropogeen beïnvloed  

69   gracht in boorraai A aangetroffen. Ook goed op de AHN terug te 
vinden

70   wegverharding ten zuiden van stenen brug, ten oosten van werkput 1 en 2 

71   muur nabij s71 in het bos.

72 3 1 wegverharding 10 cm onder vlak 1. 

73 3 1 kuil inclusief koperen waterleiding

74 3 14 goot opstaande rode baksteen bij opening in s67.

75 3 1  wegverharding

76 3 1 uitbraaksleuf uitgebroken wegverharding (s67)

77   vervallen  

78   vervallen  

79   Vervallen  

80 3 1 wegverharding Plaveisel van bijna allemaal gebroken steen, ook veel mortel 
(los) en grind

81 3 2 muur  

82 3 1 laag, antropogeen beïnvloed cunet van s67

83 3 1 laag, antropogeen beïnvloed  cunet van s67

84 3 1 laag, antropogeen beïnvloed cunet van s67

85 3 1 laag, natuurlijk
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Spnr Put Vlak Omschrijving Opmerking

86 4 1 wegverharding  

87 4 1 laag, antropogeen beïnvloed  

88 4 1 laag, antropogeen beïnvloed  

89 4 1 laag, antropogeen beïnvloed  

90 4 1 weg  

91 4 1 laag, natuurlijk  

92 3 2 muur  

93 3 2 laag, antropogeen beïnvloed  

94 3 2 laag, antropogeen beïnvloed

95 2 1 muur mortel bevat onder andere spigula

96 3 1 kuil gat onder s72, afbraak s95?

97 3 1 laag, antropogeen beïnvloed

98 3 2 laag, antropogeen beïnvloed restant zandlaag onder pad

99 3 2 laag, antropogeen beïnvloed  

100 3 2 laag, antropogeen beïnvloed  

101 3 2 greppel greppel voor gresbuis

102 3 2 laag, antropogeen beïnvloed Stort/uitbraak van s81/s95? 

103 3 2 hout Houten stronk, wortels lijken afgekapt 

104 3 2 laag, antropogeen beïnvloed  

105   vervallen  

106 10 103 sloot  

107 10 103 laag, antropogeen beïnvloed  

108 10 103 laag, natuurlijk  

109 10 103 laag, natuurlijk  

110 10 1 laag, antropogeen beïnvloed  

111 10 103 kuil  

112 10 101 kuil  

113 10 103 sloot  

114 10 1 laag, antropogeen beïnvloed  

115 10 103 sloot  

116 10 103 laag, natuurlijk  

117 3 2 laag, antropogeen beïnvloed vergelijk met profiel werkput 6

118 3 2 plank Mogelijk vast aan s119

119 3 2 plank Mogelijk vast aan s118

120 3 2 hout halve boomstam, plank

121 plank

122 3 2 plank  

123 3 2 plank  

124 4 1 laag, antropogeen beïnvloed  

125 4 101 laag, antropogeen beïnvloed  

126 4 101 natuurlijke verstoring  

127 8 1 sloot  

128 8 1 dierbegraving  

129 8 1 laag, natuurlijk  
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Spnr Put Vlak Omschrijving Opmerking

130 8 1 laag, antropogeen beïnvloed  

131 8 1 laag, antropogeen beïnvloed  

132 8 103 laag, antropogeen beïnvloed  

133 3 2 plank In lengterichting gezaagd

134 3 2 plank  

135 3 2 plank oostelijke rand is bewerkt

136 3 2 plank  

137 3 2 plank

138   muur los stuk muur, aangetroffen bij aanleg pad 

200 11 1 laag, antropogeen beïnvloed  

201 11 1 laag, antropogeen beïnvloed  

202 11 1 laag, antropogeen beïnvloed  

203 11 1 laag, antropogeen beïnvloed  

204 11 1 beschoeiing baksteen op ingeslagen paaltjes

205 11 1 laag, antropogeen beïnvloed dichtgooi van de vijver

206 11 1 hout liggende takken op vijvervulling

207 11 1 bouwvoor  

208 11 1 laag, natuurlijk amorf veen onder de beschoeiing 

210 12 103 laag, antropogeen beïnvloed wilgentenen

211 11 1 kuil plantgat?

212 11 1 kuil plantgat?

213 11 1 kuil  

214 11 1 kuil plantgat?

215 11 1 kuil plantgat?

216 11 1 kuil zeer recente kuil

217 11 1 kuil plantgat

218 11 1 kuil plantgat

219 11 1 kuil plantgat

220 11 1 kuil plantgat

221 12 1 uitbraaksleuf uitbraaksleuf voor verwijderen steen beschoeiing 

222 12 101 laag, natuurlijk natuurlijke laag rietveen boven op amorfe veenlaag s208

223 poer plateau (1,55 x 1,55 cm) van baksteen

224 13 102 laag, antropogeen beïnvloed Vijvervulling (bodem)

225 13 102 laag, natuurlijk strandwal

226 13 102 laag, natuurlijk Laatste verlanding voor dempen 

227 13 102 laag, antropogeen beïnvloed vijvervulling (dichtgestoven?)

228 13 102 laag, antropogeen beïnvloed dichtstort vijver na takkenbossen/egalisatie terrein

229 13 102 laag, natuurlijk dunne humeuze laag op takkenbossen (s205)

230 13 1 beschoeiing houten beschoeiing (18e eeuw)

300 hout boomstronk in situ (afgezaagd of afgestorven). 

301 11 1 hout natuurlijke houtresten in het vlak

302 12 1 hout twee staken. diameter 6 cm, minstens 50 cm lang. 
Wateroverlast, niet verzameld.

303 11 1 hout houten staak (mp 24)
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Spnr Put Vlak Omschrijving Opmerking

304 11 1 hout houten staak (mp 25)

305 11 1 hout 2 staakjes (mp70 en mp71), niet verzameld.

307 12 1 hout houten staak

308 12 1 hout houten staak

309 0 wegverharding los stuk muur, gezien bij ontgraving put. ZO van terrein

310 0 wegverharding  

311 0 wegverharding  
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Bijlage II 
Vondstenlijsten

Vnr Categorie Aantal Gewicht Spnr Opmerking

1 aardewerk gedraaid 2 16 tuinaardewerk

1 pijpaarde 2 25  

2 natuursteen 1 35 leisteen

3 glas 1 88 compleet

4 aardewerk 3 54  

4 natuursteen 3 57  

5 natuursteen 5 22  

6 aardewerk 2 4 tuinaardewerk

6 natuursteen 1 48  

7 aardewerk 2 22  

7 keramiek bouwmateriaal 7 1515  

8 aardewerk 21 504 tuinaardewerk

8 keramiek bouwmateriaal 10 2732  

8 natuursteen 1 4  

9 aardewerk 35 1513 tuinaardewerk

9 keramiek bouwmateriaal 18 2955  

9 natuursteen 1 99  

10 aardewerk 18 499 tuinaardewerk

10 keramiek bouwmateriaal 1 17  

10 natuursteen 1 20  

11 aardewerk 25 717 tuinaardewerk

11 keramiek bouwmateriaal 3 366

11 natuursteen 1 30

12 aardewerk 3 30  

12 keramiek bouwmateriaal 3 524  

12 natuursteen 3 92  

13 aardewerk gedraaid 1 4 4  

13 keramiek bouwmateriaal 2 7 4  

14 aardewerk gedraaid 1 13 8  

15 metaal 1 9 10  

16 glas 1 9 8  

16 keramiek bouwmateriaal 1 10 8  

17 metaal 1 148 6  

18 metaal 1 190 5  

19 metaal 1 19    

20 aardewerk 108 3274 22 tuinaardewerk

20 keramiek bouwmateriaal 5 295 22  

20 natuursteen 10 218 22  

21 aardewerk 6 73 15  

21 keramiek bouwmateriaal 5 1746 15  

22 metaal 1 2 10  

23 aardewerk 38 448 23  

23 keramiek bouwmateriaal 12 1046 23  
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Vnr Categorie Aantal Gewicht Spnr Opmerking

23 natuursteen 6 82 23  

24 aardewerk gedraaid 2 12 24  

24 mortel 1 6 24  

25 aardewerk gedraaid 4 51    

26 metaal 3 26 10 indet

26 metaal 1 35 10 dakspijker

26 natuursteen 999 999 10 veel fragmenten leisteen (dak)

27 keramiek bouwmateriaal 4 17    

28 aardewerk gedraaid 1 9    

29 keramiek bouwmateriaal 1 20    

30 aardewerk gedraaid 1 19    

30 keramiek bouwmateriaal 1 570    

31 aardewerk gedraaid 1 48    

31 glas 1 9    

32 aardewerk gedraaid 2 64    

32 keramiek bouwmateriaal 1 536    

33 aardewerk 1 15    

33 keramiek bouwmateriaal 1 6    

33 natuursteen 39 52    

34 aardewerk 6 265    

34 glas 5 35    

34 keramiek bouwmateriaal 7 1475    

34 metaal 1 16    

34 mortel 1 15    

34 natuursteen 1 2    

35 glas 1 22    

36 aardewerk gedraaid 1 63    

37 keramiek bouwmateriaal 1 1444 38  

38 aardewerk gedraaid 1 41    

39 metaal 1 23 46  

40 houtskool 5 3 46  

41 aardewerk gedraaid 1 10 68  

42 aardewerk gedraaid 2 12 68  

42 metaal 19 283 68  

43 aardewerk gedraaid 1 4 72  

43 glas 1 27 72  

44 aardewerk gedraaid 1 35 100  

45 aardewerk gedraaid 2 21 98  

46 pijpaarde 1 1 97  

47 aardewerk gedraaid 2 13 72  

48 aardewerk 6 78    

48 glas 2 6    

49 aardewerk gedraaid 3 19    
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Vnr Categorie Aantal Gewicht Spnr Opmerking

49 glas 1 1    

49 metaal 1 16    

50 aardewerk gedraaid 1 9 68  

51 aardewerk gedraaid 1 10 69  

52 aardewerk gedraaid 5 252 68  

52 hout 1 28 68  

52 keramiek bouwmateriaal 1 103 68  

52 metaal 2 11 68  

53 aardewerk gedraaid 1 103 65 oor

53 keramiek bouwmateriaal 1 739 65  

54 aardewerk gedraaid 1 5 58  

55 aardewerk gedraaid 1 1 44  

56 Monster algemeen 1   47  

57 Monster algemeen 1   47  

58 composiet 2 95 51 schoenhakken

59 leer 10     schoenen

60 aardewerk gedraaid 2 1 72  

61 aardewerk gedraaid 2 5 73  

62 aardewerk gedraaid 1 12 102  

62 pijpaarde 1 3 102  

63 aardewerk gedraaid 3 50 98  

64 aardewerk gedraaid 3 27 100  

64 pijpaarde 1 8 100  

65 aardewerk gedraaid 1 5 98  

66 aardewerk gedraaid 1 21 102  

67 hout 1   103 stronk

69 monster algemeen 1   112  

70 monster algemeen 1   111  

71 monster algemeen 1   106  

72 monster pollen 1   106 pollenbak

73 aardewerk gedraaid 2 1 72  

73 pijpaarde 3 4 72  

74 monster algemeen 1      

75 monster algemeen 1      

76 monster algemeen 1      

77 monster algemeen 1      

78 monster algemeen 1      

79 dierlijk bot 2 268 54  

80 dierlijk bot 18 560 52  

81 aardewerk gedraaid 3 19    

82 aardewerk gedraaid 3 13 102  

83 pijpaarde 1 10    

84 aardewerk gedraaid 2 1 94  
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Vnr Categorie Aantal Gewicht Spnr Opmerking

85 aardewerk gedraaid 1 9 90  

85 dierlijk bot 1 15 90  

85 metaal 1 40 90  

86 aardewerk gedraaid 2 22 124  

86 keramiek bouwmateriaal 1 28 124  

87 monster schelp 1 573 90  

88 metaal 1 60    

89 dierlijk bot 27 999 128 onder andere half paardenskelet

89 metaal 2 1111 128 2 hoefijzers

90 keramiek bouwmateriaal 1 492 127  

92 monster algemeen 1   127  

93 dierlijk bot 1     kaak bosspitsmuis

93 monster algemeen 1   127  

94 aardewerk gedraaid 1 1466    

95 keramiek bouwmateriaal 2 2447 95  

96 monster algemeen 1   95  

97 hout 1   134  

99 hout 1   135  

100 aardewerk gedraaid 3 19 133  

100 hout 1 727 133  

101 aardewerk gedraaid 23 837 132  

101 aardewerk gedraaid 1 55 132 odol, compleet

101 glas 2 19 132  

101 metaal 1 5 132  

102 aardewerk gedraaid 18 1487 132  

103 aardewerk gedraaid 19 1319 132  

103 aardewerk gedraaid 1 143 132 mineraalwaterkruik, compleet

103 glas 1 272 132  

103 natuursteen 1 34 132  

104 glas 1 1 69  

105 aardewerk gedraaid 1 16 54  

105 glas 1 1 54  

150 aardewerk gedraaid 20 782 107 onder andere schotel

150 aardewerk gedraaid 1 22 107 ass. vnr 152?

150 glas 1 15    

150 keramiek bouwmateriaal 1 3 107  

150 keramiek bouwmateriaal 2 302 107  

151 aardewerk gedraaid 1 6 113  

152 aardewerk gedraaid 4 332 107  

152 aardewerk gedraaid 1 23 107 patent, bodem

152 keramiek bouwmateriaal 1 67 107  

152 keramiek bouwmateriaal 1 419 107  

153 aardewerk gedraaid 13 799 107 tuinaardewerk
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Vnr Categorie Aantal Gewicht Spnr Opmerking

153 natuursteen 1 269 107 leisteen

155 pijpaarde 1 3 115  

200 aardewerk gedraaid 1 9 204  

200 vuursteen 1 7 204  

201 keramiek bouwmateriaal 7 3456 204  

203 keramiek bouwmateriaal 10 5105 207  

204 hout 1   204  

205 hout 1   209  

206 hout 1   204  

207 pijpaarde 1 6 205  

208 aardewerk gedraaid 1 15 205 tuinaardewerk

208 natuursteen 1 1 205 leisteen

209 hout 1   204  

210 hout 1   204  

211 hout 1   210  

212 monster algemeen 1   226  

213 monster algemeen 1   224  

214 aardewerk gedraaid 1 315 205 tuinaardewerk

215 hout 1   205  

217 hout 1   230  

218 hout 1   230  

219 hout 1   230  

220 hout 1   230  

 





155
—

Bijlage III 
Boorgegevens

boring: VODU13-1 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.523, Y: 458.791, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land gebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: 
Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE, opmerking: sloot ten NW van werkput 3

035  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard ondergrens: geleidelijk (0,33 cm)
  Lithologie: leem, sterk zandig, sterk humeus
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3550  Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: geleidelijk (0,33 cm), aard ondergrens: geleide

lijk (0,33 cm)
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
5060  Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,33 cm), aard ondergrens: 

geleidelijk (0,33 cm)
  Lithologie: veen, mineraalarm, enkele zandlagen, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig geoxideerd
6085  Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,33 cm), aard ondergrens: abrupt 

(<0,3 cm)
  Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
8595  Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
95130  Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,33 cm)
  Lithologie: veen, mineraalarm, bosveen
130165  Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,33 cm), aard ondergrens: geleidelijk 

(0,33 cm)
  Lithologie: veen, mineraalarm, bosveen
165175  Algemeen: kleur: grijsbruin, aard bovengrens: geleidelijk (0,33 cm), aard ondergrens: gelei

delijk (0,33 cm)
  Lithologie: veen, zwak zandig, rietveen, spoor riet en wortels
175190  Algemeen: kleur: lichtbruingrijs, aard bovengrens: geleidelijk (0,33 cm), aard ondergrens: 

geleidelijk (0,33 cm)
  Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn, spoor riet en wortels
190200  Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: geleidelijk (0,33 cm)
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-2 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.526, Y: 458.789, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering,  
land gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

035  Algemeen: kleur: grijsbruin
  Lithologie: leem, sterk zandig, sterk humeus
3555  Algemeen: kleur: lichtgrijs
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
5590 Algemeen: kleur: donkerbruin
  Lithologie: veen, mineraalarm, enkele zandlagen, veen (niet gedifferentieerd)
90110 Algemeen: kleur: bruin
  Lithologie: veen, mineraalarm, bosveen
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110160 Algemeen: kleur: bruin
  Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
160175 Algemeen: kleur: donkergrijs
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn, spoor riet en wortels
175200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
  Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn

boring: VODU13-3 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.527, Y: 458.787, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

045 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
4550 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: veel Fevlekken
5085 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: sloot?
8595 Algemeen: kleur: bruingrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: sloot?
95160 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: veel Fevlekken
160170 Algemeen: kleur: zwartbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
170200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-4 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.528, Y: 458.785, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

045 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
4560 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
6090 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, bosveen
90160 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
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160170 Algemeen: kleur: zwartbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd), spoor riet en wortels
170180 Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn, spoor riet en wortels
180200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-5 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.530, Y: 458.784, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

025 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
2585 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
85140 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpfragment
 Opmerking: grachtvulling?
140180 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
180190 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
190200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-6 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.531, Y: 458.782, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
4085 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
85140 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Opmerking: gracht
140150 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Opmerking: gracht, vnr 51 (tegel. delfts blauw)
150180 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: gracht
180190 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
190230 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
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boring: VODU13-7 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.532, Y: 458.780, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
4045 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
4580 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig geoxideerd
80140 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpfragment
 Bodemkundig: volledig geoxideerd
 Opmerking: gracht
140165 Algemeen: kleur: grijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpfragment
 Bodemkundig: volledig geoxideerd
 Opmerking: gracht
165190 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
 Bodemkundig: volledig geoxideerd
190230 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels
 Bodemkundig: volledig geoxideerd

boring: VODU13-8 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.533, Y: 458.779, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
3040 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
4050 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
5055 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: klei, sterk siltig
55140 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Opmerking: gracht
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140150 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Opmerking: gracht
150210 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd)
210230 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-9 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.535, Y: 458.777, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
4045 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
4580 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig geoxideerd
80190 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
190200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels

boring: VODU13-10 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.537, Y: 458.775, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

045 Algemeen: kleur: grijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
4580 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig geoxideerd
80175 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
175185 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd), spoor riet en wortels
185200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
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boring: VODU13-11 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.545, Y: 458.766, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,35, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
4075 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
75180 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
180190 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), spoor riet en wortels
190200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-12 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.553, Y: 458.771, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

050 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
5065 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
6570 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
7085 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
85175 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
175200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
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boring: VODU13-13 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.557, Y: 458.773, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,21, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, matig fijn, schelpengruis
3060 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis marien
6080 Algemeen: kleur: donkergrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
8090 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 
cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: vijver?
90110  Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt 

(<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: vijver?
110185 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
185200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-14 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.562, Y: 458.776, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,16, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

040 Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
4060 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
60110 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: vijver?
110185 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
185200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn



162
—

boring: VODU13-15 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.555, Y: 458.772, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
3050 Algemeen: kleur: donkergrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn, schelp compleet marien
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
5075 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
7590 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig geoxideerd
90185 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
185200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-16 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.556, Y: 458.773, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,27, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
3070 Algemeen: kleur: donkergrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
 Opmerking: stuk hout (eik) op 50 cm
7085 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: geen vijver
85180 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
 Opmerking: geen vijver
180200 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
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boring: VODU13-17 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.571, Y: 458.659, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,40, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE, opmerking: piket 188

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3040 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
4045 Algemeen: kleur: zwartbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
4560 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
6080 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
80140 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn, weinig plantenresten
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Opmerking: gracht
140150 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Opmerking: gracht
150185 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment
 Opmerking: gracht
185210 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment
210250 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment
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boring: VODU13-18 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.564, Y: 458.666, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
 Archeologie: bouwpuin: fragmenten
3050 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
5080 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
8090 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Archeologie: bouwpuin: fragmenten
 Opmerking: + mortel 2
90100 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Archeologie: bouwpuin: enkel fragment
 Opmerking: slootbodem
100170 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn, schelpengruis
 Archeologie: bouwpuin: enkel fragment
 Opmerking: slootbodem
170190 Algemeen: kleur: zwartbruin
  Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis, weinig plan

tenresten
 Opmerking: slootbodem
190210 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
210240 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels

boring: VODU13-19 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.557, Y: 458.673, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
4055 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
5575 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
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 Bodemkundig: volledig gereduceerd
75100 Algemeen: kleur: grijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin: fragmenten
 Opmerking: sloot?
100140 Algemeen: kleur: grijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin: enkel fragment
 Opmerking: sloot?
140230 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
230250 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels

boring: VODU13-20 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.549, Y: 458.680, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,40, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE, opmerking: piket 189

050 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
5085 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
85100 Algemeen: kleur: grijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment
100105 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
105225 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
225250 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
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boring: VODU13-21 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.579, Y: 458.653, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3060 Algemeen: kleur: donkergrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
6080 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, bosveen
80200 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen

boring: VODU13-22 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.575, Y: 458.656, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

035 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3555 Algemeen: kleur: donkergrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
5580 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, bosveen
80200 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen

boring: VODU13-23 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.573, Y: 458.658, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

045 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
4570 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
7080 Algemeen: kleur: grijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: gracht
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80120 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: gracht
120200 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)

boring: VODU13-24 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.560, Y: 458.670, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,31, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3060 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
6070 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment
7090 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: veel fragmenten, interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: + mortel3, puinlaag
90130 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
130175 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn, schelpengruis
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: gracht, sloot
175200 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
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boring: VODU13-25 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.558, Y: 458.671, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

035 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3550 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
5065 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
6570 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn
7080 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, veenbrokken, matig fijn
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten, interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: +mortel2, puinlaag op gracht
80130 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
130160 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn, schelpengruis
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: gracht, sloot
160165  Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt 

(<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
165200 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen

boring: VODU13-26 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.567, Y: 458.663, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,33, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3050 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment
5070 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment
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70180 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
180190 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: bodem gracht, vnr 78
190200 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: vnr 77
200215 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
215250 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels

boring: VODU13-30 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.488, Y: 458.519, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,28, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: strooisellaag
1070 Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
7085 Algemeen: kleur: blauwbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
85115 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Archeologie: glas
 Opmerking: vnr 104
115155 Algemeen: kleur: lichtblauwbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, schelpengruis
155165 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn, spoor plantenresten
165190 Algemeen: kleur: blauwgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
190192 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd)
192200 Algemeen: kleur: lichtblauwgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
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boring: VODU13-31 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.486, Y: 458.518, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn, weinig plantenresten
 Bodemkundig: strooisellaag
 Opmerking: boslaag
1050 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn, weinig wortelresten
 Bodemkundig: strooisellaag
50180 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, humusvlekken, matig fijn
 Bodemkundig: strooisellaag
 Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin: enkel fragment, interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: + mortel1 en op 90 cm baksteen
180200 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, enkele humuslagen, matig fijn
 Bodemkundig: strooisellaag
 Archeologie: bouwpuin: enkel fragment, interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: + mortel1
200210 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
210220 Algemeen: kleur: lichtblauwgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: strooisellaag

boring: VODU13-32 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.484, Y: 458.518, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,29, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1040 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: strooisellaag, enkele Fevlekken
 Archeologie: bouwpuin: enkel fragment
4060 Algemeen: kleur: donkerbruingrijs
 Lithologie: leem, zwak zandig
 Bodemkundig: strooisellaag, enkele Fevlekken
 Archeologie: bouwpuin: enkel fragment
 Opmerking: oranje baksteen
6080 Algemeen: kleur: donkergrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: strooisellaag
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boring: VODU13-33 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.484, Y: 458.518, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1050 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: strooisellaag
 Opmerking: stuit op wortel

boring: VODU13-34 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.480, Y: 458.517, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,25, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1060 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
6080 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, humusvlekken, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
8095 Algemeen: kleur: bruingrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, humusvlekken, matig fijn
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
95115 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
115125 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
125128 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
128150 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
150160 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
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boring: VODU13-35 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.483, Y: 458.519, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1060 Algemeen: kleur: bruingrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment
6075 Algemeen: kleur: lichtgrijsbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
7580 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, humusvlekken, matig fijn
 Archeologie: bouwpuin: enkel fragment
80120 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, humusvlekken, matig fijn
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten, natuursteen, interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: +mortel2 en leisteen
120180 Algemeen: kleur: donkergrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Archeologie: natuursteen, interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: leisteen
180200 Algemeen: kleur: bruingrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, matig fijn
 Archeologie: natuursteen, interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: leisteen
200210 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, humusvlekken, matig fijn
210220 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, enkele zandlagen, bosveen
220250 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-36 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.481, Y: 458.519, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,33, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1055 Algemeen: kleur: bruingrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Bodemkundig: strooisellaag
 Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment
55250 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
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boring: VODU13-37 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.482, Y: 458.520, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,32, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1060 Algemeen: kleur: bruingrijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Archeologie: houtskool: enkele spikkel, bouwpuin onbepaald: enkel fragment
60180 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn

boring: VODU13-41 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.473, Y: 458.610, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,35, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken, interpretatie: opgebrachte grond
4080 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, interpretatie: opgebrachte grond
8085 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: opgebrachte grond
85225 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
225250 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels
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boring: VODU13-42 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.479, Y: 458.618, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken, interpretatie: opgebrachte grond
4055 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, interpretatie: opgebrachte grond
5560 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord
6070 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
 Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
7080 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: interpretatie: verstoord
80200 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen

boring: VODU13-43 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.481, Y: 458.620, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3080 Algemeen: kleur: lichtgeel
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
80150 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
150170 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpfragment
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: bodem
170200 Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
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boring: VODU13-44 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.483, Y: 458.622, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3070 Algemeen: kleur: lichtgeel
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
70180 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
180200 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpfragment
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: valvata piscinalis
200225 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn, schelpfragment
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: gracht, sloot
225230 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Opmerking: vnr 76
230245 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels

boring: VODU13-45 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.486, Y: 458.625, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3080 Algemeen: kleur: lichtgeel
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken, volledig geoxideerd
80200 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
200230 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, schelpfragment
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
230240 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpfragment
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: vnr 75
240260 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels
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boring: VODU13-46
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.489, Y: 458.630, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3075 Algemeen: kleur: lichtgeel
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
75225 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
225240  Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt 

(<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpfragment
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
 Opmerking: vnr 74
240260 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, weinig riet en wortels

boring: VODU13-47 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.490, Y: 458.632, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3075 Algemeen: kleur: lichtgeel
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
75200 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
200220 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, enkele veenlagen, matig fijn, schelpfragment
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: gracht, sloot
220230  Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt 

(<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
230250 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, weinig riet en wortels
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boring: VODU13-48 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.491, Y: 458.634, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3075 Algemeen: kleur: lichtgeel
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
75200 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
200220 Algemeen: kleur: grijs, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, enkele veenlagen, matig fijn, schelpfragment
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: enkel fragment, interpretatie: gracht, sloot
220230  Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt 

(<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd), schelpengruis
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
230250 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, weinig riet en wortels

boring: VODU13-49 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.494, Y: 458.638, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,42, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
3075 Algemeen: kleur: lichtgeel
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
75150 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Archeologie: bouwpuin onbepaald: fragmenten, interpretatie: gracht, sloot
150160 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, zwak zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
160225  Algemeen: kleur: bruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 

cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
225250 Algemeen: kleur: lichtgrijs, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels
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boring: VODU13-50 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.495, Y: 458.640, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,42, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3050 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken, volledig geoxideerd
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
5060 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
 Archeologie: interpretatie: gracht, sloot
60100 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
100150 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen

boring: VODU13-51 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.496, Y: 458.642, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,40, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3050 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
5070 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen
70100 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: volledig gereduceerd
100200 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
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boring: VODU13-52 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, X: 88.501, Y: 458.651, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, 
kaartblad: 30G, hoogte: 0,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode 
hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land-
gebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, 
plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

030 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn
 Bodemkundig: veel Fevlekken
3080 Algemeen: kleur: grijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, veenbrokken, matig fijn
 Bodemkundig: enkele Fevlekken
80100 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
100220 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, mineraalarm, rietveen
220250 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn, spoor riet en wortels

boring: VODU13-53 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land gebruik: grasland, vondstzichtbaar-
heid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: 
RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

05 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
530 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Opmerking: + g1
3050 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
5070 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn, schelpfragment
 Opmerking: spoor 90
7075 Algemeen: kleur: geel, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
7590 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
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boring: VODU13-54 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land gebruik: grasland, vondstzichtbaar-
heid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: 
RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
4070 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Opmerking: spoor 72
7075 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: spoor 117
7585 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Opmerking: spoor 117

boring: VODU13-55 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land gebruik: grasland, vondstzichtbaar-
heid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: 
RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
4070 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Opmerking: spoor 72
7075 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: spoor 117
7585 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Opmerking: spoor 117
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boring: VODU13-56 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land gebruik: grasland, vondstzichtbaar-
heid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: 
RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

05 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
530 Algemeen: kleur: donkergrijsbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Opmerking: + g1
3050 Algemeen: kleur: donkerbruin
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
5070 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, matig fijn, schelpfragment
 Opmerking: spoor 90
7075 Algemeen: kleur: geel, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
7590 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)

boring: VODU13-57 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land gebruik: grasland, vondstzichtbaar-
heid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: 
RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
4070 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn
 Opmerking: spoor 72
7075 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: spoor 117
7585 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Opmerking: spoor 117
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boring: VODU13-58 
Beschrijver: JWDK, datum: 1882014, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,00, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: 
Edelman7 en guts3 cm, doel boring: archeologie – kartering, land gebruik: grasland, vondstzichtbaar-
heid: goed, provincie: ZuidHolland, gemeente: Voorschoten, plaatsnaam: Voorschoten, opdrachtgever: 
RCE, uitvoerder: Velddienst RCE

010 Algemeen: kleur: bruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
 Bodemkundig: strooisellaag
1040 Algemeen: kleur: grijsbruin
 Lithologie: veen, sterk zandig, veen (niet gedifferentieerd)
4070 Algemeen: kleur: bruin, aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, matig fijn, schelpengruis
 Opmerking: spoor 72
7075 Algemeen: kleur: donkerbruin, aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
 Lithologie: veen, mineraalarm, veen (niet gedifferentieerd)
 Opmerking: spoor 117
7585 Algemeen: kleur: lichtgrijs
 Lithologie: zand, zwak siltig, matig fijn
 Opmerking: spoor 117
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Bijlage IV 
Macroresten en pollen

4.1 Resultaten waardering monsters 
macroresten

Monsterwaardering VoorschotenDuivenvoorde 
(VODU13).
Fr. = fractiegrootte; P = petrischaaltjes 
onderzocht. Onderstreepte namen: waarschijn
lijk aangeplant. Tenzij anders vermeld bij een 
plantensoort betreft het onverkoolde resten en 
zaden.

Vnr 69 (put 10 spoor 101)
Fr. > 1 mm (1/4 P = alles): Grindjes, div. wormen
eieren, 1 Sambucus nigra, 1 Carex spec. 
driekantig, 1 Rubus fruticosus s.l., enkele 
Quercus spec. knoppen/knopschubben, 
1 Glyceria spec., tiental st. hout
Fr. > 1/2 mm (1 P = alles): Tiental Cenococcum, 
2 Chenopodium polyspermum, 2 Urtica dioica, 
1 Carex pseudocyperus
Fr. > 1/4 mm (1 P = ca. 1/10): Vnl. zand, 9 Chara 
spec. 1 keverschild
Gedroogd residu Fr. > 4 mm (1 P = alles): Vnl. 
grind, wat onv. houtfragm., 1 Alnus katjesspil, 
1 baksteenfragm.
Conclusie: matig geconserveerd, niet analyse
waardig.

Vnr 70 (put 10 spoor 101)
Fr. > 1 mm (1 P = alles): Tientallen st. hout, 1 Rubus 
idaeus, 1 Sambucus nigra, 1 Lamium spec., 
3 Atriplex patula/prostrata, 1 Quercus spec. knop, 
1 Quercus spec. onrijpe cupula, 1 Coniferae naald
Fr. > 1/2 mm (1/2 P = alles): Vnl. Zand en amorf 
organisch material, tiental Cenococcum, 1 Urtica 
dioica, 2 Fragaria/Potentilla spec., enkele kever
resten
Fr. > 1/4 mm (1 P = 1/4): Vnl. zand en amorf 
organisch materiaal, 1 mijt, geen zaden
Conclusie: matig geconserveerd, niet analyse
waardig.

Vnr 71 (put 10 spoor 103)
Fr. > 1 mm (3 P = 1/3): Veel amorf organisch 
materiaal, 1 Silene spec., 4 Stellaria aquatica, 
6 Alnus, 1 Sambucus nigra, tiental Quercus 
knoppen en knopschubben, 1 Menyanthes 
trifoliata, 2 Carex riparia, 8 Abies spec. naald, 
1 Atriplex patula/prostrata, 1 Carex pseudocy
perus, 1 Alnus katjesspil

Fr. > 1/2 mm (1 P = 1/4): Vnl. amorf organisch 
materiaal, 8 Urtica dioica, 1 Ranunculus 
sceleratus, 5 Stellaria aquatica, 1 Betula spec. 
1 Daphnia ephippium
Fr. > 1/4 mm (1 P = ca. 1/10): Vnl. fijn amorf 
organisch materiaal en zand, 4 Juncus spec., 
5 mijten, 4 Chironomidae kopkapsel, 
1 Simocephalus ephippium
Gedroogd residu Fr. > 4 mm (3 P = 1/4): 
Tientallen grindjes, 1 st. houtskool (Ulmus), vnl. 
stukjes onv. hout, 6 Alnus katjesspil, 1 Fagus 
sylvatica zaad, 1 Iris pseudacorus, 1 st. baksteen, 
1 Abies spec. naald
Conclusie: redelijk goed geconserveerd en redelijk 
soortenrijk, analyse zal niet veel meer gegevens 
opleveren.

Vnr 74 (boormonster)
Fr. > 1 mm (1/2 P = alles): Tientallen kleine 
houtfragm., geen zaden.
Fr. > 1/4 mm (1 P = alles): Veel amorf organisch 
materiaal, tiental worteltjes, geen zaden.
Conclusie: slecht geconserveerd, niet analyse
waardig.

Vnr 75 (boormonster)
Fr. > 1 mm (1/4 P = alles): Tientallen stukjes 
amorf organisch materiaal en houtfragm., geen 
zaden.
Fr. > 1/4 mm (1 P = alles): Veel amorf organisch 
materiaal, geen zaden.
Conclusie: slecht geconserveerd, niet analyse
waardig.

Vnr 76 (boormonster)
Fr. > 1 mm (1/2 P = alles): Tientallen kleine 
houtfragm., 1/2 Menyanthes trifoliata zaad.
Fr. > 1/4 mm (1 P = alles): Veel amorf organisch 
materiaal, tiental worteltjes, geen zaden.
Conclusie: slecht geconserveerd, niet analyse
waardig.

Vnr 77 (boormonster)
Fr. > 1 mm (1/2 P = alles): Tientallen kleine 
houtfragm., geen zaden.
Fr. > 1/4 mm (1P = alles): Veel amorf organisch 
materiaal, vrij veel zand, geen zaden.
Conclusie: slecht geconserveerd, niet analyse
waardig.
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Vnr 78 (boormonster)
Fr. > 1 mm (1/2 P = alles): Brokjes hout en amorf 
organisch materiaal, geen zaden.
Fr. > 1/4 mm (1P = alles): Veel amorf organisch 
materiaal, vrij veel zand, geen zaden.
Conclusie: slecht geconserveerd, niet analyse
waardig.

Vnr 92 (put 8 spoor 102)
Fr. > 1 mm (3 P = ca. 1/5): Veel amorf organisch 
materiaal, 1 Valerianella spec. 2 Alnus zaad, 3 cf. 
Fagus knopschub, 6 Abies spec. naald, 1 Betula 
spec., 1 Humulus lupulus, 1 Betula pendula, 
1 Carex pseudocyperus, 1 Urtica dioica, div. 
loofboom bladfragm., 1 Bidens spec. 1 Coniferae 
naald met puntige top, 2 cf. Alchemilla spec.
Fr. > 1/2 mm (1 P = ca. 1/10): Veel amorf organisch 
materiaal, 2 Urtica dioica, 1 keverschild, 
6 Daphnia ephippium, 1 Carex spec. driekantig, 
1 Poa pratensis/trivialis, 1 Coniferae naald puntig
Fr. > 1/4 mm (1 P = ca. 1/50): Veel amorf organisch 
materiaal, tiental Daphnia ephippium, 8 mijten, 
sommige met pootresten, 1 Lophopus crystal
linus statoblast, 1 Moina ephippium, geen zaden 
gezien.
Gedroogd residu > 4 mm (3 P = 1/4): Vnl. stukjes 
onverkoold hout, 1 Fagus cupulae (dopje), 
2 Fagus zaad, 1 Alnus katjesspil, 1 Alnus zaad, 
1 Carex pseudocyperus urntje, 4 Abies spec. 
naald, 1 Planorbarius corneus, 1 Planorbis spec.
Conclusie: zeer goed geconserveerd, analyse
waardig.

Vnr 93 (put 8 spoor 102)
Gedroogd residu > 4 mm (3 P = 1/4): Vnl. stukjes 
hout, 3 Alnus katjesspil, 8 Alnus zaad, 1 Carex 
pseudocyperus urntje, 1 Rubus fruticosus s.l., 
1 Tilia spec., 3 loofboom bladfragm.
Conclusie: zeer goed geconserveerd met interes
sante soorten, nat residu ontbreekt, analyse
waardig.

Vnr 96 (put 3 spoor 95)
Fr. > 1 mm (1/4 P = alles): tiental st. mortel, 
enkele st. baksteen, 1 landslak (cf. Vallonia)
Fr. > 1/2 mm (1 P = helft): tientallen kl. stukjes 
mortel, rest amorf organisch materiaal, geen 
zaden.
Fr. > 1/4 mm: niet bekeken
Conclusie: Slecht geconserveerd, niet analyse
waardig.

Vnr 212 (put 13 spoor 102)
Fr. > 1 mm (3 P = ca. 1/50!): Veel amorf organisch 
material, 1 Carex pseudocyperus, 23 Alnus, 
tientallen deels grotere bladfragm., waaronder 
cf. Quercus, tiental knopschubben waaronder 
Quercus, enkele bloedzuigereieren
Fr. > 1/2 mm (1 P = ca. 1/10): Veel amorf organisch 
materiaal, 1 Lemna spec., 10 Daphnia ephippium, 
2 Chironomus spec. kopkapsel, div. kever en 
andere insektenresten
Fr. > 1/4 mm (1 P = ca. 1/100): Vnl. amorf 
organisch materiaal, tientallen insektenresten, 
3 Simocephalus ephippium, tiental 
Chironomidae div. soorten, 2 Hyalinella/
Plumatella statoblast, 1 Typha latifolia, 
2 Daphnia ephippium
Conclusie: goed geconserveerd maar soortenarm, 
niet analysewaardig.

Vnr 213 (put13 spoor 224)
Fr. > 1 mm (3 P = helft): Veel kleine houtfragm., 
2 Menyanthes trifoliata, 1 Ranunculus repens
type, 1 cf. Fagus knopschub, 2 Schoenoplectus 
lacustris, 1 Nymphaea spec., 2 Cladium mariscus, 
1 Potamogeton spec.
Fr. > 1/2 mm (1 P = ca. 1/10): 1 Aster spec., 
1 Nymphaea spec., 1 Mentha cf. aquatica, 
1 Ranunculus subg. Batrachium.
Fr. > 1/4 mm (1 P = ca. 1/50): 2 Chara spec. 
oosporen, 2 Juncus spec. (geen gerardii), voor
namelijk amorf organisch material.
Conclusie: goed geconserveerd, analysewaardig 
vanwege diverse aangeplante soorten bloem
planten.
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4.2 Resultaten analyse zaden

Vondstnummer 92 93 212 213

Bomen en struiken

Abies spec. naald 89    Zilverspar

Alnus glutinosa katjesspil 2 33 4  Zwarte els

Alnus glutinosa mannelijk katje  23   Zwarte els

Alnus glutinosa zaad 48 179 157 2 Zwarte els

Alnus glutinosa zaad onrijp  22   Zwarte els

Betula pendula katjesschub 2  1  Ruwe berk

Betula pendula zaad 8  7  Ruwe berk

Betula pubescens zaad   1  Zachte berk

Betula spec. zaad 22  14  Berk

Fagus sylvatica cupula fragm. 2    Beuk

Fagus sylvatica knop   1  Beuk

Fagus sylvatica knopschub 23 8   Beuk

Fagus sylvatica zaad 1    Beuk

Fraxinus excelsior vrucht   12+12fr  Gewone es

Fraxinus excelsior zaad   3+27fr  Gewone es

cf. Ilex aquifolia 1    Hulst?

Myrica gale    2 Gagel

Quercus spec. knop   3  Eik

Quercus spec. knopschub 10  22 7 Eik

cf. Rosaceae stekel  4   Rozenfamilie

Rubus fruticosus s.l. 1 9   Braam

Rubus idaeus  2   Framboos

Salix spec. knop  1 1  Wilg

Salix spec. vruchtklep    1 Wilg

Sambucus nigra  4 1 1 Gewone vlier

Tilia x vulgaris vrucht  6   Hollandse linde

cf. Ulmus spec. vleugelfragm.  2   Iep?

Pinaceae naaldfragm.    1 Dennenfamilie

Loofboom bladfragm. tientallen

Kruiden

Alchemilla vulgaris s.l. 2    Gewone vrouwenmantel s.l.

Alisma plantagoaquatica 1    Grote waterweegbree

Alisma spec. embryo 6    Waterweegbree

Angelica sylvestris 2    Engelwortel

Anthriscus sylvestris  1   Fluitenkruid

Apium graveolens    2 Selderij

Aster spec.    2 Aster

Asteraceae indet.    2 Asterfamilie

Bidens cernua 1    Knikkend tandzaad

Callitriche spec. 2    Sterrenkroos
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Vondstnummer 92 93 212 213

Carex acutatype 4    Scherpe zeggetype

Carex cf. flacca    12 Blauwe? zegge

Carex cf. paniculata te slank 20  3  Pluim? zegge

Carex cf. elongata 2    Elzen? zegge

Carex cf. spicata    1 Gewone berm? zegge

Carex otrubae/vulpina 1    (Valse) Voszegge

Carex pseudocyperus urntje 14 7 3  gisteren

Carex pseudocyperus zaad 27 4 4  Cyperzegge

Ceratophyllum demersum   4  Grof hoornblad

Chara spec. oospore 2    Kranswier

Chenopodium glaucum/rubrum 4    Zeegroene/Rode ganzenvoet

Cirsium cf. palustre    2 Kale jonker?

Cladium mariscus    24 Galigaan

cf. Daucus carota 1    Wilde peen?

Eleocharis palustris/uniglumis 1   13 Gewone/Slanke waterbies

Epilobium hirsutumtype 6    Harig wilgenroosjetype

Filipendula ulmaria 2    Moerasspirea

Fragaria spec. 4  2  (Bos)aardbei

Glechoma hederacea    2 Hondsdraf

Glyceria maxima 1    Liesgras

Humulus lupulus 3 12 3  Hop

Hydrocotyle vulgaris    9 Gewone waternavel

Juncus bufonius  1   Greppelrus

Laserpitium spec. 1    Laserkruid

Lemna spec. 2  16  Kroos

Silene floscuculi 1   1 Echte koekoeksbloem

Mentha aquatica/arvensis 2 1  11 Water/Akkermunt

Menyanthes trifoliata   1 32 Waterdrieblad

Bryophyta takje 10 5  12 Mostakje

Nymphaea alba    4 Witte waterlelie

cf. Nymphaea spec. non alba    4 Waterlelie?

Nymphoides peltata   1  Watergentiaan

Oenanthe aquatica 2  2  Watertorkruid

Persicaria lapathifolia 2    Beklierde duizendknoop

Persicaria maculosa  1   Perzikkruid

Persicaria minor   1  Kleine duizendknoop

Phalaris arundinacea   1  Rietgras

Polygonum aviculare  1   Varkensgras

Potamogeton spec. te det.    5 Fonteinkruid

Ranunculus flammula    2 Egelboterbloem

Ranunculus subg. Batrachium  2 1  Waterranonkel

Ranunculus repenstype 1 1  1 Kruipende boterbloemtype

Ranunculus sceleratus 26  1 5 Blaartrekkende boterbloem
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Vondstnummer 92 93 212 213

Rumex acetosella    3 Schapenzuring

Rumex conglomeratus vrucht  2 1  Kluwenzuring

Rumex maritimus 2    Goudzuring

Rumex spec. 2 1   Zuring

Salicornia europaea s.l.    2 Zeekraal

Schoenoplectus lacustris    6 Mattenbies

Silene dioica/latifolia ssp. alba  1   Koekoeksbloem

Sium latifolium   1  Grote watereppe

Solanum dulcamara 3 4   Bitterzoet

Sonchus asper 3 1   Gekroesde melkdistel

Sorbus aucuparia  1   Lijsterbes

Stellaria aquatica    2 Watermuur

Taraxacum officinale s.l.   2 1 Paardenbloem

cf. Thalictrum spec. non flavum vrucht   1  Ruit? Geen poelruit

Typha latifolia   2  Grote lisdodde

Urtica dioica 194 12 2  Grote brandnetel

Valeriana officinalis 5    Echte valeriaan

Viola cf. tricolor    2 Driekleurig viooltje

Dierlijke resten -

Acari 6 6 1  Mijt

AcariOribatida 4    Mosmijt

Hirudinae ei  2   Bloedzuiger

Cepaea nemoralis fragm.  4   Tuinslak

cf. Hemiptera 4    Wants

cf. Formicidae kop 4    Mier?

Chironomidae 16  52 8 Dansmug

Coleoptera dekschild 29 16 5 7 Kever

Coleoptera halsschild   3  Kever

Coleoptera kop 4 2  2 Kever

Cyprinidae keeltand    4 Karperachtige

Daphnia spec. ephippium 260 2 90  Watervlo

Lophopus crystallinus statoblast 4    Mosdiertje

Planorbarius corneus fragm.  2   Posthoornslak

Simocephalus spec. ephippium 6  1  Watervlo

Piscicola geometra kokon   2 4 Vissenbloedzuiger

Vermes ei  10   Worm
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4.3 Resultaten analyse monsters pollen

Vondstnummer 75 77 212 213

Bomen en struiken

Abies    4 Zilverspar

Aesculus hippocastanum   +M  Paardenkastanje

Alnus 60 94 200 18 Els

Betula 24 27 26 24 Berk

Carpinus 2 1 +M  Haagbeuk

Corylus 17 29 10 12 Hazelaar

Cupressaceae   +M  Cipresfamilie

Fagus 7 13 2 2 Beuk

Fraxinus 13 6 12 1 Es

Hedera  1   Klimop

Juglans   1 + Walnoot

cf. Ligustrum/Viburnum   9  Liguster/Gelderse roos?

Myrica  2 + 5 Wilde gagel

Pinus 6 7 5 3 Den

Platanus   1?  Plataan

Quercus 23 33 37 18 Eik

Rhamnus cathartica   +M  Wegedoorn

Salix 1 2 3 + Wilg

Sambucus   1 1? Vlier

Sorbusgroep   3  Lijsterbesgroep

Tilia 1 1 1 3 Linde

Ulmus 11 9 6 1 Iep

Toegevoegde exoot

Lycopodium 61 68 40 30 Wolfsklauw

Kruiden

Apiaceae 4 6 9 1 Schermbloemfamilie

Artemisia 1 2 2  Alsem

Asteraceae liguliflorae 19 24 3 2 Lintbloemige composiet

Asteraceae tubuliflorae 2 8 2 1 Buisbloemige composiet

Brassicaceae 1 12 7 1 Koolfamilie

Calystegia 1    Winde

Caryophyllaceae  1 1 +++ Anjerfamilie

Centaurea cyanus 1 1 +M  Korenbloem

Chenopodiaceae  3 1 1 Ganzenvoetfamilie

Cladium mariscus  + 1 1 Galigaan

Cyperaceae 31 73 35 65 Cypergrasfamilie

Epilobium    + Wilgenroosje

Ericales 8 9 + 1 Heisuperfamilie

EuRumex   1  Zuring

Filipendula 2 1 18  Spirea



189
—

Vondstnummer 75 77 212 213

Glyceriatype  2 + + Liesgrastype

Hordeumtype 1 12 8 1 Gersttype

Humulus  4 +M 1 Hop

Hydrocotyle 2 1 1 + Waternavel

Lamiaceae 3 3   Lipbloemfamilie

Lotus pedunculatus  + 4  Moerasrolklaver

Melampyrum cf. pratense   +M  Hengel?

Menthatype   1  Munttype

Mercurialis perennistype   +M  Bosbingelkruidtype

Papaver rhoeastype   +M  Grote klaproostype

Plantago lanceolata 9 2 4 + Grote weegbree s.l.

Plantago major/media  1 +  Grote/Ruige weegbree

Poaceae 195 133 150 30 Grassenfamilie

Polygonum avicularetype   +M  Gewoon varkensgrastype

Polygonum persicariatype    + Perzikkruidtype

Polypodiumtype     Eikvarentype

Potentillatype   +  Ganzeriktype

Pteridium  + 1 2 Adelaarsvaren

Ranunculaceae 3  3 2 Boterbloemfamilie

Rhinanthustype   +M  Ratelaartype

Rubiaceae 5 2 + 1 Walstrofamilie

Rumex acetosatype  6 22 3 Veldzuringtype

Sagittaria sagittifolia   3  Pijlkruid

Scleranthus   +M  Hardbloem

Secale   +M  Rogge

Solanum dulcamara   +  Nachtschade

Sparganium erectumtype 3 3 5 1 Grote egelskoptype

Spergula arvensis   +  Gewone spurrie

Sphagnum + 5 +  Veenmos

Symphytum   1  Smeerwortel

Thelypteristype 73 107 46 36 Moerasvarentype

Triticumtype   1  Tarwetype

Urtica   4  Brandnetel

Valeriana officinalistype   +M  Echte valeriaantype

Mogelijke tuinplanten

cf. Anemone   6  Anemoon?

Campanula   2  Klokje

Menyanthes trifoliata   +  Waterdrieblad

Typha latifolia  +++ 2 1 Grote lisdodde

Waterplanten

Lemna   36  Eendenkroos

Myriophyllum spicatum/verticillatum  1 +  Aar/Kransvederkruid

Nuphar 1 1 2 1 Gele plomp
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Vondstnummer 75 77 212 213

Nymphaea  ++ 4  Witte waterlelie

Potamogeton   2 1 Fonteinkruid

Algen- en schimmelsporen

Botryococcus 4 3 5  Alg

Chaetomium 1    Mestschimmel

Mougeotia 1  3 1 Alg

Pediastrum 26 25 60 45 Alg

Sordariatype (T. 55)   +M  Mestschimmel

Spirogyra psilaat 1 4 + + Alg

Spirogyra reticulaat  1 1 1 Alg

Tetraedron minimum   1  Alg

Type 128 B 9 31 11 3 Mogelijke alg

Zygnematype    1 Alg

Indeterminatae 25 21  5 Ondetermineerbaar



Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg is de neerslag van een 
gecombineerd tuinhistorisch en tuinarcheologisch onderzoek naar de 
classicistische en landschapstuin op het landgoed Duivenvoorde, gemeente 
Voorschoten. Het onderzoek toont de waarde van tuin archeologisch onderzoek 
aan. Van beide tuinen zijn nog verschillende resten in de bodem aanwezig zijn, 
waaronder geplaveide paden en delen van de vijvers. Het archeobotanische 
onderzoek heeft aanvullende gegevens over de beplanting in de tuin opgeleverd. 

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere professionals, 
eigenaren, hoveniers en liefhebbers die zich bezighouden met historische tuinen.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst  
een verleden.

Tuinarcheologie op de kaart 


	Samenvatting
	1	Inleiding
	1.1	Aanleiding
	1.2	Doelstelling 
	1.3	Opbouw van de rapportage
	1.4	Administratieve gegevens
	1.5	Woord van dank
	2	De tuin als onderzoeksobject
	2.1	Tuinen en tuinstijlen
	2.2	Tuinhistorisch onderzoek
	2.3	Tuinarcheologie
	2.3.1	Stand van onderzoek 
	2.3.2	Methoden van onderzoek
	2.4	Relatie met NOaA en andere onderzoekskaders
	3	Bureauonderzoek Duivenvoorde
	3.1	Landschappelijke en archeologische context Duivenvoorde
	3.1.1	Landschap
	3.1.2	Archeologie
	3.2	Geschiedenis van het landgoed Duivenvoorde98
	3.2.1	Inleiding
	3.3	Vondsten en archeologisch onderzoek
	3.4	Gespecificeerde archeologische verwachting 
	3.5	Vraagstelling en onderzoeksvragen
	3.5.1	Vraagstelling
	3.5.2	Onderzoeksvragen
	4	Onderzoeksmethoden en technieken
	4.1	Inleiding
	4.2	Kaartmateriaal beoordelen en georefereren
	4.2.1	Kaarten beoordelen
	4.2.2	Aanpak
	4.3	Locatiekeuze 
	4.4	Werkwijze
	4.4.1	Algemene werkwijze opgraving
	4.4.2	Algemene werkwijze boringen
	4.4.3	Algemene werkwijze sonderingen
	4.4.4	Algemene werkwijze losse vondsten en waarnemingen
	5	Onderzoeksresultaten
	5.1	Inleiding
	5.2	Resultaten kaartonderzoek
	5.3	Gravend onderzoek
	5.4	Booronderzoek
	5.5	Sonderingen
	5.6	Losse waarnemingen (buiten de werkputten)
	6	Vondstmateriaal
	6.1	Aardewerk
	6.1.1	Inleiding
	6.1.2	Roodbakkend aardewerk
	6.1.3	Steengoed
	6.1.4	Witbakkend aardewerk met loodglazuur
	6.1.5	Majolica en Faience
	6.1.6	Industrieel aardewerk
	6.1.7	Porselein
	6.2	Kleipijpen
	6.3	Keramisch bouwmateriaal
	6.4	Glas
	6.5	Natuursteen
	6.6	Metaal
	6.7	Plastic
	6.8	Leer
	6.9	Hout
	6.9.1	Inleiding
	6.9.2	Materiaal en methode
	6.9.3	Resultaten en discussie
	6.9.4	Conclusies
	6.10	Botanische macroresten en pollen
	6.10.1	Inleiding
	6.10.2	Historische gegevens
	6.10.3	Materiaal en methode
	6.10.4	Resultaten en discussie
	6.10.5	Conclusies
	6.11	Botmateriaal
	6.11.1	Inleiding
	6.11.2	Resultaten
	6.11.3	Conclusie
	7	Interpretatie
	8	Conclusies
	8.1	Formele tuin
	8.2	Landschapstuin	
	8.3	De opnieuw aan te leggen zuidoostelijke toegangslaan door weiland/bosje
	8.4	Historisch kaartmateriaal
	8.5	Methoden en technieken
	9	Aanbevelingen
	9.1	Archeologische Monumentenzorg
	9.2	Methoden en technieken
	9.3	Tuinarcheologie en tuinhistorisch onderzoek: samenwerking loont
	Literatuur
	Bijlagen



