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Woord vooraf
Als abonnee van de PLV-Extern hebt u dit jaar al enkele berichten van ons
ontvangen. Zo hebt u informatie gekregen over het archeologisch onderzoek
en over de ondertekening van de intentieovereenkomst tussen het RVOB en
de gemeente Katwijk. Maar wat gaat er dit jaar, naast het archeologisch
onderzoek, nog meer gebeuren op de Locatie Valkenburg? Daarover kunt u
in deze uitgave van de PLV-Extern meer lezen.

Onderzoek en studie als opmaat naar
het Masterplan
Voor Project Locatie Valkenburg is het jaar 2010 te verdelen in twee
delen. Het eerste deel is de premasterplanfase en het tweede deel is
de masterplanfase. In de premasterplanfase worden verschillende
onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding op de fase waarin het
masterplan wordt opgesteld. Daarbij gaat het voornamelijk om het
formuleren van programma’s van eisen op diverse gebieden.
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Gemeente Katwijk en het RVOB zijn gezamenlijk gestart met studies en
onderzoeken om te komen tot een uitwerking van het Integraal Structuur
Plan naar een masterplan. Er wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogwaardig
ruimtelijk plan, dat financieel haalbaar is. Hiervoor worden er de komende
periode naast de onderzoeken op het gebied van explosieven, archeologie en
bodem ook studies verricht op het gebied van het mogelijke
woningbouwprogramma, het voorzieningen pakket en sport en recreatie. Ook wordt het ambitieniveau nader
bestudeerd en omschreven. Zoals u van ons gewend bent, is het net als bij de productie van het Integraal Structuur
Plan, ook de bedoeling om belanghebbenden en belangstellenden nadrukkelijk te betrekken. Naar verwachting is het
masterplan eind 2010 gereed en wordt het begin 2011 openbaar voor voorlichting en inspraak.
Rijnlandroute en Mirt-overleg
De gemeente Katwijk en het RVOB vinden het van groot belang dat de nieuwe woonlocatie goed bereikbaar is per
auto, OV en fiets. Om de ontwikkeling van de locatie op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden, moet zeker
zijn dat de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn-West er op tijd komen.
De besluitvorming over de aanleg en financiering van de Rijnlandroute loopt nog. Eerder al hebben het Rijk, de
provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland een substantiële financiële bijdrage toegezegd voor de aanleg van
de Rijnlandroute. Voor de nog resterende financiering zijn rijk en provincie overeengekomen dat de provincie naar

andere dekkingsbronnen zoekt. De stand van zaken wordt op ministerieel niveau besproken in het MIRT-overleg van
19 mei aanstaande. Als uit het MIRT-overleg van 19 mei blijkt dat de financiering van de Rijnlandroute niet rond is,
zullen betrokken partijen bij de ontwikkeling van Locatie Valkenburg zich beraden op de ontstane situatie.
Een voorzichtige doorkijk naar de toekomst
Naar verwachting wordt het masterplan december 2010 opgeleverd door de gemeente Katwijk en het RVOB. Dit is dus
mede afhankelijk van het verloop van de besluitvorming rondom de Rijnlandroute. In 2011 zal het masterplan het
besluitvormingstraject doorlopen en ter inzage worden gelegd. Vervolgens zal in 2012 op basis van het masterplan
gestart kunnen worden met het opstellen van het bestemmingsplan. Voor zover het project nu te overzien is, is de
verwachting dat op zijn vroegst in 2014 de eerste woningen op de Locatie Valkenburg zullen worden opgeleverd.
Echter, deze planning staat niet vast en kan in de loop van de tijd veranderen of worden bijgesteld als gevolg van
bestuurlijke besluiten.

Werk in uitvoering
Het archeologische proefsleuvenonderzoek in het eerste deelgebied door de opgravingsbedrijven Archol en RAAP
vordert gestaag. Inmiddels is 6,5 kilometer proefsleuf gegraven! De proefsleuven zijn ongeveer 4,5 meter breed. Dit
betekent dat de archeologen van beide bedrijven dus al enorm veel werk hebben verzet.
Deelgebied 1 ligt ten oosten van de korte landingsbaan en daarom ook het meest nabij de Rijn. En juist op de
Rijnoever zijn de belangrijke vindplaatsen uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen bekend. De proefsleuven van
afgelopen maanden hebben dan ook het meest fenomenen ontdekt uit de Romeinse Tijd. De verwachte middeleeuwse
resten zijn nog niet duidelijk gezien. Daarentegen tekent zich langzamerhand wel een ouder bronstijd- of
ijzertijdlandschap af.
Het veldwerk van deelgebied 1 duurt nog tot half mei. De archeologen maken dan een voorlopig verslag in afwachting
van het vervolg van de opgravingen in het volgende deelgebied, in augustus.
Ontdekt
Op het diepste niveau wordt regelmatig het lagunaire
landschap aangesneden. Dit waddengebied lag aan de
oppervlakte tot zeker het einde van de Late Steentijd, circa
2000 v.chr. Op dit niveau worden binnen Locatie
Valkenburg nog geen archeologische vondsten gedaan.
Boven op het zand van dit oude niveau ontdekten de
archeologen een landschap uit de Bronstijd en IJzertijd en
vinden zij daar juist regelmatig aanwijzingen voor
menselijke activiteiten. Mogelijke huisplattegronden, (nog)
op zichzelf staande palen en krassen van een eergetouw.
Met een eergetouw werd het land bewerkt voor landbouw.
Een opvallende vondst in put 22 was een compleet
aardewerken napje. Dit handgevormde kopje heeft een
dicht oor en wordt op grond van de vorm gezien als een
misbaksel.
De Romeinse Tijd laat zich zien langs de Woerd. Het houtwerk dat begin maart kon
worden getoond aan de aanwezige pers en geïnteresseerden lijkt een beschoeiing van
een Romeinse geul aan de achterzijde van de oeverwal van de Rijn. In deze zone kwam
ook een zilveren denarius, een Romeinse munt, tevoorschijn. De munt is geslagen in
het jaar 48 vóór Chr. Deze munt wijst niet per se op een zo vroege aanwezigheid van
het Romeinse leger in Valkenburg. Deze munten bleven lange tijd zeer populair
vanwege hun hoge zilvergehalte en zijn waarschijnlijk van elders meegenomen naar
Valkenburg.
Meer naar het achterland – vanuit de Rijn en de Limes bezien – komen verspreid sporen
van bewoning voor op de hogere delen in het landschap. Opvallend zijn de kuilen die
veel Romeins dakpannen en ander groot puin bevatten. Aanvankelijk dachten de
archeologen dat dit materiaal wees op steenbouw uit de Romeinse tijd of latere
perioden. Nu is het de gedachte dat in deze kuilen puin is geborgen dat uit het centrum
van Valkenburg is gereden om het op te ruimen na de bombardementen in de tweede
wereldoorlog. Er is ook een deel van een wand bestaande uit vlechtwerk gevonden. Uit
welke tijd dit stuk komt is nog niet duidelijk , wel is duidelijk dat de conservering van
materialen dus uitstekend is. Wordt vervolgd ….
De resten uit de vroeg en late middeleeuwen zijn nog zeer schaars. Komt dit omdat er
weinig activiteiten zijn geweest, of hebben latere overstromingen de resten
weggespoeld? Deze vraag zullen de archeologen de komende tijd moeten
beantwoorden.
Uit de periode van de Duitse bezetting in WO2 is waarschijnlijk een Duitse luchtafweer geschutsplaats aangetroffen.
Deze zal tijdens de volgende onderzoeksfase nader worden onderzocht.

Musical Soldaat van Oranje op de Locatie Valkenburg
Op zaterdag 30 oktober gaat de musical Soldaat van Oranje in première op voormalig vliegkamp Valkenburg. Voor
deze productie is een van de vliegtuighangars omgetoverd tot ‘De TheaterHangaar’. Dit theater voldoet aan alle
hoogwaardige theatereisen van deze tijd en heeft ruim 1.100 stoelen, verschillende foyers en een restaurant. Soldaat
van Oranje wordt 6 dagen per week opgevoerd en is een open einde productie, wat betekent dat de voorstelling loopt
zo lang er publiek komt.
Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de gemeente Katwijk hebben hun medewerking verleend aan de
musical. Zij zien de musical over een van onze verzetshelden als een passend initiatief op een voormalig vliegveld van
Defensie. Bovendien biedt De TheaterHangaar tal van mogelijkheden om van de musical een spectaculaire show te
maken. Door ondermeer special-effects wordt het publiek nog meer betrokken bij de voorstelling.
Soldaat van Oranje is gebaseerd op het gelijknamige boek van Erik Hazelhoff Roelfzema, waarin hij vertelt over zijn
belevenissen uit het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de verfilming van regisseur Paul Verhoeven werd
het verhaal bekend bij een breed publiek. Edwin de Vries heeft het verhaal bewerkt tot een musical. Theu Boemans
neemt de regie voor zijn rekening. De productie wordt verzorgd door NEW Productions, een nieuwe producent die zich
voornamelijk toelegt op oorspronkelijk Nederlands muziektheater.
De kaartverkoop is onlangs van start gegaan. Wilt u meer weten over de musical of wilt u kaarten reserveren? Kijk
dan op www.soldaatvanoranje.nl

