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Waarneming en onderzoek oktober 2012

Op de plek van de huidige ijsbaan aan 
de Tetwijkseweg lag kasteel Schalkwijk, 
dat in de 14e eeuw is gebouwd. Voor het 
kasteel uit de 14e eeuw stond er eerste 
kasteel, daterend van tussen 1225 en 
1304. 
Rond 1999 zijn stenen en fundamenten 
aangetroffen van dat eerste Schalkwijkse 
kasteel. In het begin van 2012 verrichtte 
een loonwerkbedrijf daar graafwerk-
zaamheden, waarbij over een lengte van 
enkele meters kloostermoppen op een 
grindbed werden aangetroffen. In okto-
ber 2012 ondernam de werkgroep actie 
en onderzocht de plek.

Luchtfoto van de kruising 
spoorlijn en Jonkheer 
Ramweg. De pijl geeft de 
Tetwijkseweg aan.

Voorloper van kasteel Schalkwijk aan de Tetwijkseweg te Schalkwijk?

Bevindingen
Nadat Frans Landzaat, plaatselijke his-
toricus te Schalkwijk, eerst informatie 
heeft verstrekt over eerdere vondsten 
werd langs de slotkant gelopen en achter 
het hek van het loonwerkbedrijf. Van 
hetgeen Frans Landzaat heeft waargeno-
men was begin 2012 niets meer te zien. 
Het was teveel begroeid en er bevond 
zich schrikdraad op de rand.
Langs de zijde van de Tetwijkseweg 
waren op verschillende andere plekken 
kloostermoppen of delen daarvan te 
zien. Deze werden  ingemeten en gebor-
gen. Aan de hand van deze meetgege-
vens kan een tekening gemaakt worden.
Aan de spoorbaankant van de Tetwijk-
seweg zijn niet alleen kloostermoppen, 
beton en grofgrind gevonden, maar ook 
de voet van een middeleeuws bekertje.
Gezien de vondsten en weerstand bij 
het prikken in de bodem over grote 
afstanden, is het noodzakelijk om verder 
onderzoek te doen van de walkanten 
vanuit het water. Dit  onderzoek zal 
waarschijnlijk in het voorjaar 2013 door 
de werkgroep uitgevoerd worden.

De gevonden voet van het middeleeuwse 
bekertje.

Onderzoek aan de walkanten 
van het water.


