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Dorp aan de rivier 

Archeologisch onderzoek naar een nederzetting 

uit de tijd van Willibrord in Leidsche Rijn
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Het zal voor een vroegmiddeleeuwse handelaar uit Dorestad een lucratieve reis 

zijn geweest om over de Rijn naar het westen te varen. Na het passeren van het 

voormalige Romeinse fort Traiectum (Utrecht) bracht de rivier hem in een gebied waar 

de dichtbegroeide waterkant regelmatig werd onderbroken door op de oever gelegen 

nederzettingen. Binnen enkele kilometers kon hij zo met heel wat mensen handeldrijven. 

Dat er in die tijd zoveel nederzettingen waren, is pas sinds enkele jaren bekend.  

Uit grootschalig archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn is namelijk gebleken dat op 

het moment dat de Engelse missionaris Willibrord in 695 de ruïnes van het voormalige 
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Romeinse fort in Utrecht inrichtte als uitvalsbasis voor zijn missiewerk onder de Friezen, 

het gebied stroomafwaarts van de Rijn al behoorlijk dichtbevolkt was. Een van deze tot 

voor kort onbekende nederzettingen is in 2005 opgegraven. De tientallen teruggevonden 

gebouwen en de vele duizenden vondsten uit de periode 575 tot 775 na Chr. laten 

zien hoe de nederzetting eruitzag en geven een mooi beeld van het dagelijks leven 

van de bewoners. Het is in Utrecht het grootste archeologische onderzoek van een 

vindplaats uit deze periode tot nu toe, en geeft een goede indruk van hoe de andere 

vroegmiddeleeuwse nederzettingen in Leidsche Rijn er uit moeten hebben gezien.
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52º5’5,79” N, 5º4’37,23” O. Wie in het programma Google 

Earth naar deze breedte- en lengtegraden navigeert en vol-

doende inzoomt op de foto uit 2005, ziet vanuit de lucht 

een bijzonder deel van Utrecht. De luchtfoto is op 21 april 

in de ochtend gemaakt. Tussen de drukke snelweg A2 

aan de rechterkant en de sportvelden aan de linker zijde is 

een aantal regelmatig gevormde sleuven te zien. Wie nog 

verder inzoomt, zal daar enkele mensen ont waren. Dit zijn 

archeologen van de gemeente Utrecht die op dat moment 

bezig zijn met een van de grootste op gravingen ooit in 

Utrecht uitgevoerd. Niet alleen de enorme oppervlakte en 

het aantal van maar liefst 88 teruggevonden gebouwen 

is ongekend, maar ook de datering maakt dit onderzoek 

tot een van de meest informatieve van de afgelopen jaren. 

De sporen die de voormalige bewoners in de grond langs 

de drukste snelweg van Nederland hebben achtergelaten, 

dateren uit de vroege middel eeuwen, een tot enkele jaren 

geleden nog beperkt gevulde bladzijde van de Utrechtse 

geschiedenis. Het archeologisch onderzoek van de resten 

uit deze voorheen duistere periode – die duurde van de 

vijfde tot de elfde eeuw – was vooral gericht op het oude 

centrum van Utrecht, het Domplein en omgeving. Dat is 

ook niet vreemd. In en rond het voormalige Romeinse 

castellum liggen namelijk de monumentale resten van 

paleizen en kerken uit een periode dat Utrecht de belang-

rijkste stad was van grofweg het gebied dat tegenwoordig 

Nederland heet. 

Tot de jaren negentig van de vorige eeuw vond archeo-

logisch onderzoek vooral plaats binnen de van oorsprong 

middeleeuwse stad. Maar de opgravingen in Leidsche 

Rijn hebben aangetoond dat de missionarissen, bisschop-

pen en hun gevolg, zeker niet de enigen waren die in de 

vroege middeleeuwen de vruchtbare oeverwallen van 

de Rijn uitkozen om zich te vestigen. Een aanzienlijk 

deel van de tientallen onderzoeken in Leidsche Rijn 

heeft gegevens opgeleverd uit de periode dat Friezen, 

Franken en Vikingen hier woonden. Een tijd waarin de 

Rijn werd gebruikt voor de uitwisseling van goederen en 

gedachtegoed. En soms ook als route om te plunderen.

Een grote opgraving

De archeologen op de luchtfoto van Google Earth waren 

niet zomaar op een willekeurige plaats aan het graven. 

Op die plek stond namelijk de zuidelijke toegang van 

de tunnel voor de nieuwe A2 gepland, waar vanaf 2012 

bijna 200.000 auto’s per dag doorheen zullen rijden. 

Archeologisch proefonderzoek gaf aan dat op die plek 

een restant van een nederzetting uit de vroege middel-

eeuwen lag, die bij de aanleg van de oude A2 in 1954 

wel eens voor een groot deel verstoord zou kunnen zijn. 

Door de bijzondere datering van de vindplaats werd 

een opgraving van de resten toch zinvol geacht. Gezien 

het niet al te grote oppervlak werd ingeschat dat de 

opgraving met een doorsnee archeologisch veldteam 

en één graafmachine naar schatting drie maanden zou 

gaan duren. Het liep anders. Naarmate de opgraving 

 De archeologische opgraving langs de A2 op beelden van 

Google Eearth. Tijdens dit onderzoek, dat in 2005 werd uit-

gevoerd, werden sporen gevonden van een vrij grote, tot dan 

toe onbekende nederzetting uit de vroege middeleeuwen.

 De opgraving van de Heilige Kruiskapel op het Domplein in 

1929. Bij dit onderzoek werden niet alleen funderingen van deze 

vroeg middeleeuwse kapel gevonden, maar in de diepe sleuf 

tussen de middeleeuwse muren op de voorgrond werd voor het 

eerst vastgesteld dat Utrecht een Romeins verleden heeft.
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vorderde, bleek dat de archeologische sporen een veel 

groter gebied bestreken dan uit het proefonderzoek 

naar voren was gekomen. Waar de westelijke begrenzing 

gedacht was, hielden de sporen niet op. Integendeel, het 

nederzettingsareaal leek zelfs onder een fietspad en het 

gras van een naastgelegen rugbyveld door te lopen. Om 

erachter te komen hoe ver de sporen nog doorgingen, 

werd zo snel mogelijk een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd. De fragmenten aardewerk, bot en zwarte 

grond met houtskool – de belangrijkste aanwijzingen 

voor de aanwezigheid van een vindplaats – die bij de 

boringen naar boven kwamen, lieten aan duidelijkheid 

niets te wensen over. Onder de decennialang goed 

onderhouden grasmat lag het vervolg van de neder-

zetting die hierdoor ineens meer dan twee keer zo groot 

werd dan van tevoren was verwacht. Door ondermeer 

het verplaatsen van de doelpalen op het rugbyveld 

en het inzetten van een tweede archeologisch team 

met extra graafmachine, konden alle sporen worden 

onderzocht. Het bleek de inspanning meer dan waard!

Een ingewikkelde puzzel

De toenmalige bewoners hebben een indrukwekkende 

hoeveelheid sporen en vondsten in de bodem achter-

gelaten. De archeoloog moet deze in de grond besloten 

informatie voorzichtig tevoorschijn zien te halen om 

vervolgens de verkregen gegevens te analyseren. Zo kan 

het verhaal over wat zich op een bepaalde plaats heeft 

afgespeeld, verteld worden. Dat proces begint met het 

veldwerk. Op de luchtfoto is goed te zien hoe de neder-

zetting langs de A2 is onderzocht. Omdat het gebied  

veel te groot was om in een keer te onderzoeken, zijn  

82 sleuven van verschillende afmetingen gegraven, 

waardoor een oppervlak van meer dan 20.000 m2 is opge-

graven. Door alles nauwkeurig in te meten en te tekenen 

ontstond een totaaloverzicht van alle sporen en vondsten. 

Daarna begon het puzzelen pas echt. Doordat langs de A2 

een aantal eeuwen op dezelfde plaats is gewoond, is in de 

grond een complexe driedimensionale gelaagdheid van 

ruimte en tijd ontstaan. Het is de taak van de archeoloog 

om uit deze duizenden sporen en vondsten de tijd te ont-

warren en de geschiedenis van de plek te reconstrueren. 

Door de inzet van twee graafmachines en extra archeologen 

konden alle waardevolle archeologische sporen op die plaats 

worden onderzocht. 

 Uit het totaaloverzicht met duizenden sporen konden 

uiteindelijk 88 gebouwen, verschillende erfafschei-

dingen, tientallen kuilen en greppels gereconstrueerd 

worden. Dat vergde wel veel puzzelwerk, doordat er 

lang op dezelfde plek was gewoond, lagen er namelijk 

veel tijdslagen door en over elkaar heen. Daarbij kwam 

dat een deel van de sporen was aangetast door latere 

grond bewerking.

 Alle sporen worden per sleuf en vlak nauwkeurig 

op schaal getekend en beschreven. De veldtekeningen 

worden daarna met behulp van de computer aan elkaar 

gekoppeld tot een totaaloverzicht, waarna de analyse 

van de sporen kan beginnen.
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Op de oever van de Rijn

Een van de belangrijke onderzoeksvragen die de archeo-

logen van tevoren hadden opgesteld, was waarom de 

vroege middeleeuwers juist die plek als woonplaats had-

den uitgekozen. Het antwoord op die vraag kwam sneller 

dan gedacht. Al bij de aanleg van het eerste vlak van de 

eerste sleuf werd een oude oever van de Rijn gevonden. 

Dat is op zich niet verwonderlijk. De ontwikkeling van 

Utrecht is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 

van de Rijn en de Vecht, en het waren in die tijd deze 

rivieren die bepaalden waar op welk moment het beste 

gewoond kon worden. Door de dynamiek van de rivieren 

door de tijd heen te reconstrueren, is te achterhalen waar 

de beste woonplaatsen zich in een bepaalde periode be-

vonden. Dit maakt het archeologisch onderzoek in Utrecht 

extra spannend, want er is geen gebied zo dynamisch als 

een stroomgordel van een meanderende rivier. Bij een ri-

vier die nog niet beteugeld is door dijken en strekdammen 

worden buitenbochten uitgesleten, zandige oeverwallen 

opgebouwd en bochten afgesneden. Bij hoogwater breekt 

de rivier regelmatig door de eigen oeverwal, waardoor er 

kleine overloop- of crevassegeulen ontstaan. 

In de duizenden jaren dat het Rijnwater richting de 

Noordzee stroomde, was er altijd sprake van een enigs-

zins gespannen relatie tussen de bewoners en de rivier. 

Aan de ene kant zorgde de Rijn voor bewoonbare en 

vruchtbare grond en voor voedsel, zoals vis en gevogelte. 

Bovendien was de rivier vaak de enige transportroute. 

Aan de andere kant kon dezelfde rivier bij hoog water  

en overstromingen grote stukken cultuurland en neder-

zettingen genadeloos wegspoelen. En er schuilde nog 

een ander gevaar in: juist door de bevaarbaarheid, was 

het vaak ook de route waarover volk met minder goede 

bedoelingen naar onze streken kwam. 

Door een combinatie van archeologisch en fysisch-

geografisch onderzoek kon worden vastgesteld, dat de 

in de eerste sleuf aangetroffen oever een zogenaamde 

‘insnijding’ uit de vijfde eeuw was. Dit betekent dat in 

die periode de Rijn een volledig nieuwe loop koos en 

zich met veel geweld door de oudere afzettingen heen 

sneed. Dit moet een indrukwekkende gebeurtenis zijn 

geweest en kan alleen hebben plaatsgevonden bij een 

enorm grote waterafvoer of overstroming. Dankzij 

verschillende onderzoeken is deze nieuwe loop enige 

tientallen kilometers naar het westen te volgen. Ook is 

duidelijk geworden dat op de nieuwe Rijnoevers vanaf de 

vijfde eeuw nederzettingen werden gebouwd waarvan 

een aantal in de zevende een achtste eeuw uitgroeide 

tot honderden meters lange lintvormige dorpen.

De eerste boerderij

Het begin van de nederzetting langs de A2 volgde enige 

decennia na deze vroege kolonisatie. De eerste boerderij 

werd rond het jaar 575 op ongeveer vijftien meter van de 

 De donkere vulling van een poel, die was ontstaan bij een over-

stroming van de Rijn aan het begin van de zevende eeuw, tekent 

zich scherp af in het gele rivierzand. De donkere kleur is ontstaan 

doordat klei en organisch materiaal, zoals bladeren en afgestorven 

waterplanten, naar de bodem zonken waardoor de poel in de loop 

van de tijd is opgevuld.

 De constructie van het oudste huis heeft donkere verkleuringen 

in het vlak achter gelaten. De rood-witte palen geven aan waar de 

dakdragende palen hebben gestaan. Archeologen zijn bezig met het 

onderzoek naar de wand constructie die bij dit huis bestond uit in de 

grond gegraven en geslagen planken.
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oever gebouwd. Dit was een logische keuze want het was 

een van de hoogste plekken in de omgeving. Misschien 

zijn de eerste bewoners wel met een boot gekomen en 

moesten ze eerst bomen kappen om ruimte te maken voor 

hun nieuwe thuis. Voor de bouw van de boerderij en ande-

re bijgebouwen maakten ze gebruik van bouw materialen, 

die in de directe omgeving ruim voorhanden waren. Voor 

de palen die het zware dak moesten dragen, werden 

flinke boomstammen gebruikt. De wanden werden met 

planken of vlechtwerk dichtgezet en eventueel met leem 

aangesmeerd. Op het dak lag riet dat in de laaggelegen 

delen van de stroomrug groeide. Door het gebruik van 

deze natuurlijke en daarmee vergankelijke materialen 

ging een boerderij gemiddeld 50 jaar mee. Als men langer 

op een bepaalde plaats wilde blijven wonen, werd naast 

de bestaande boerderij een nieuw onderkomen gebouwd. 

Dat het een goede plek was die de eerste bewoners 

hebben uitgekozen, blijkt wel uit het feit dat ze vrij snel 

buren kregen. In de loop van de zevende en achtste 

eeuw groeide de nederzetting, net zoals op veel andere 

plaatsen in Leidsche Rijn, steeds verder uit. 

 Een reconstructie van de wand van het oudste huis van de 

neder zetting. Voor de bouw van de wanden werd eerst een 

greppeltje gegraven waarin aangepunte planken werden ge-

plaatst. Deze werden vervolgens nog iets dieper geslagen. Om 

de wand dicht te krijgen werd tussen de staande planken lig-

gend planken gelegd. De palen voor de dakconstructie stonden 

een klein stukje buiten deze wand.
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Alles onder één dak

Door de gedetailleerde analyse van sporen en vondsten 

is het mogelijk gebleken de ontwikkeling van de neder-

zetting in stappen van 25 jaar te reconstrueren. Bij het 

maken van deze periodisering is het van belang te weten 

hoeveel boerderijen er tegelijkertijd waren bewoond. Uit 

de vele honderden paalgaten konden maar liefst veertien 

boerderijen worden gereconstrueerd, maar deze waren 

niet allemaal tegelijk gebouwd en in gebruik. Tijdens de 

maximale omvang van de nederzetting, ergens aan het 

einde van de zevende en het begin van de achtste eeuw, 

waren zes boerderijen tegelijkertijd bewoond. 

Het herkennen van de plattegronden was overigens 

niet altijd even eenvoudig, omdat juist de sporen van 

de boerderijen minder goed bewaard zijn gebleven. Dit 

komt omdat ze indertijd op een hoge rug zijn gebouwd. 

Door latere grondbewerking, zoals ploegen en de aanleg 

van sportvelden in meer recente tijden, is het hoogste 

deel afgetopt waardoor veel ondiepe sporen verloren 

zijn gegaan. Gelukkig waren er nog net genoeg sporen 

over om in ieder geval de plaats en de globale vorm en 

omvang van de meeste boerderijen te achterhalen.

Opvallend is dat wat betreft de oriëntatie van de boerde-

rijen er twee hoofdrichtingen zijn te onderscheiden. De 

oudste boerderijen lagen vrijwel allemaal parallel aan de 

rivier, de jongere exemplaren stonden haaks op het water. 

Van andere opgravingen uit deze periode is bekend dat 

het vee en de mensen samen onder een dak woonden. Bij 

erg goed bewaard gebleven plattegronden is vaak duide-

lijk te zien waar het vee gestaan heeft en in welk deel de 

mensen sliepen, kookten en werkten. Door de slechte 

conservering van de sporen konden de archeologen langs 

de A2 deze globale indeling tussen wonen en vee slechts 

aflezen aan de verspreiding van uitgespoeld fosfaat. Deze 

groengele verkleuring in de grond is afkomstig van urine 

en mest en slaat neer in de ondergrond op plaatsen waar 

langere tijd vee heeft gestaan. In de boerderijen die haaks 

op de rivier stonden, bleek het woongedeelte gericht te 

zijn geweest op de rivier. Het stalgedeelte lag aan de kant 

van de lager gelegen weidegebieden die ten noorden van 

de neder zetting te vinden waren. De stal van de parallel 

aan de rivier gelegen boerderijen lag aan de oostkant. 

Alle boerderijen verschilden wat betreft de afmetingen 

onderling niet erg veel en waren tussen de 16 en ruim  

21 meter lang en niet breder dan ruim 7 meter. Alle 

plattegronden waren ‘éénschepig’ wat wil zeggen dat de 

dak dragende palen en de wanden dicht bij elkaar lagen 

waardoor één grote ruimte ontstond. Uit een aantal aanwij-

zingen valt verder af te leiden dat de gedeelten waar het 

vee stond en waar de mensen woonden van elkaar waren 

gescheiden door een wand. Van een aantal boerderijen is 

de plaats van de ingangen teruggevonden. Deze lagen aan 

de kopse kant in het midden en in de lange wanden bevond 

zich vaak ook nog een toegang naar stal- of woongedeelte.

Aan de hand van de boerderijplattegronden die tijdens het onderzoek langs 

de A2 zijn gevonden, kon deze reconstructie worden gemaakt. Aan deze 

zijde van de boerderij kon het vee naar binnen. Via de opening boven de deur 

kon de wintervoorraad voor het vee op de zolder worden opgeslagen.
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Twee boerderijtypen 

De boerderijplattegronden vertonen naast een aantal 

voornamelijk functionele overeenkomsten ook een 

paar belangrijke verschillen die wellicht iets kunnen 

vertellen over de herkomst of culturele traditie van de 

bouwers. De vorm en afmetingen van de gebouwen zijn 

deels namelijk streek- en tijdgebonden. Wat betreft het 

eerste huis, met de uit planken opgebouwde wanden, 

zijn duidelijke parallellen gevonden die een relatie met 

het West- en Noord-Nederlandse kustgebied laten zien. 

Vergelijkbare boerderijen zijn in Den Burg op Texel en 

aan de monding van de Rijn bij Katwijk gevonden. 

Dit oudste huis van de nederzetting was het enige 

gebouw van dit type. De overige dertien boerderijen 

zijn veel moeilijker te vergelijken, maar komen het 

meest overeen met boerderijen uit de vroegste fase 

van de handelsnederzetting Dorestad en andere in het 

rivierengebied en aan de monding van de Rijn gevon-

den plattegronden. Kenmerkend voor dit type is de 

rechthoekige vorm en eenschepige opbouw waarbij de 

staanders in of net buiten de wand staan. De vorm van 

de boerderijen maakte weinig ontwikkeling door. In de 

loop van de tijd werden ze hooguit wat korter en iets 

breder. De jongste boerderijen werden door de lange 

wanden die aan de kopse kant wat naar binnen liepen 

een beetje bootvormig. Waarom er een groot verschil 

was tussen de constructie van het eerste en de daarna 

gebouwde boerderijen, is vooralsnog niet duidelijk. 

 De stal van een gereconstrueerde vroegmiddeleeuwse boerderij in  

Amersfoort. Doordat mens en dier zo dicht bij elkaar woonden konden niet 

alleen de dieren goed in de gaten worden gehouden, maar zorgde de lichaams-

warmte van het vee ook voor extra warmte. 

 Deze gereconstrueerde boerderij in Amersfoort geeft 

een goede indruk van hoe de boerderijen in Leidsche Rijn 

eruit gezien hebben. De wanden bestaan uit vlechtwerk 

dat is dichtgesmeerd met leem. Het overstekende en met 

riet gedekte dak beschermde de kwetsbare wanden tegen 

de regen en vormde bovendien een afdak waaronder 

aller lei spullen, zoals brandhout, kon worden opgeslagen.

 Op een open vuur midden in het woonvertrek werd 

gekookt. De rook kon via een gat in de nok van het dak 

naar buiten. Langs de wanden stonden de bedden.
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Ordening in erven

Omdat zoveel mogelijk mensen op de allerbeste bouw-

locatie wilden wonen, werd het hoogste deel van de 

rivieroever in de loop van de tijd opgedeeld in verschil-

lende erven waardoor de boerderijen op regelmatige 

afstand van elkaar kwamen te staan. In de buurt van elke 

boerderij lagen verschillende grote en kleine bijgebou-

wen, die gebruikt werden voor de opslag van hooi of 

graan en voor het uitvoeren van diverse ambachtelijke 

activiteiten. Deze gebouwtjes lagen wat meer op de 

flanken van de hoge rug ten noorden en ten zuiden 

van de hoofdgebouwen. De erven waren fysiek van 

elkaar gescheiden door lage, van vlechtwerk gemaakte 

hekwerken of rijen van in de grond geslagen dunne 

staken. Deze zijn vooral in de lager gelegen en daardoor 

beter geconserveerde delen van de nederzetting terug-

gevonden. De erven bleven de gehele periode dat de 

nederzetting was bewoond vrijwel op dezelfde plaats 

liggen. De oudste erven waren het breedst, naarmate de 

nederzetting groeide werden de nieuwe erven vanwege 

ruimtegebrek smaller. Die versmalling viel samen met 

de genoemde oriëntatieverandering van de boerderijen, 

die eerst parallel aan en later haaks op de rivier werden 

gebouwd. In de loop van de zevende en achtste eeuw 

verplaatste de Rijn zich langzaam richting het zuiden. De 

erven groeiden in dezelfde richting mee. In deze strook 

‘nieuw’ land werden verschillende bijgebouwen en zelfs 

nog een boerderij gebouwd. 

Diep in de grond geslagen

Veel archeologische opgravingen leveren raadsels op. 

Bij het onderzoek langs de A2 waren dat heel diep in de 

grond geslagen palen, waarvan er tijdens de opgraving 

tientallen werden gevonden. Om de palen tot maar 

liefst 2 meter onder het toenmalige oppervlak recht in 

de grond te krijgen, moeten ze eerst in ondiepe kuilen 

geplaatst zijn, waarna ze verder in de grond konden 

worden geslagen of zelfs geheid. Dat was geen een-

voudig karwei en zal dan ook alleen zijn gedaan als dit 

absoluut noodzakelijk was. Een dergelijke constructie 

was bijvoorbeeld nodig voor een hoog of heel stevig 

 De kleine ronde sporen in het vlak laten zien waar ruim duizend 

jaar geleden de paaltjes van een hek hebben gestaan. Tussen de 

palen was vlechtwerk van wilgentenen aangebracht waardoor bij-

voorbeeld vee en wild buiten het erf kon worden gehouden.

 Het hout van de diep ingeslagen palen was soms nog zo goed 

bewaard gebleven dat de sporen die de bijl bij het aanpunten heeft 

achtergelaten nog te zien waren. Het eikenhout kon worden geda-

teerd door middel van jaarringonderzoek. Zo is de boom waaruit 

deze paal is gemaakt rond het jaar 631 gekapt!

 Een bijzondere vondst tijdens het onderzoek waren de vele 

tientallen tot wel twee meter diep ingeheide palen. Het deel van de 

paal dat boven het grondwater uitstak, is weggerot en als donkere 

verkleuring zichtbaar. Soms was de paal tot onder het grondwater 

geslagen, waardoor dat deel bewaard is gebleven.
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gebouw. Maar wat voor gebouw? Was uit de combinatie 

van de diepe palen en de vorm van de plattegrond de 

mogelijke functie van deze bouwwerken af te leiden? De 

onderlinge afstand tussen de palen was heel regelmatig 

waarbij opviel dat de buitenste palen exact tegenover 

elkaar lagen terwijl de middelste rij er vaak wat onregel-

matiger uitzag. Dit duidde erop dat de buitenste rijen 

een dakdragende functie hadden en de middelste rij als 

extra ondersteuning van een vloer had gediend. Ondanks 

het feit dat veertien van dergelijke gebouwen wat betreft 

omvang leken op de boerderijen – de grootste was maar 

liefst zeventien meter lang en zes meter breed – zijn ze 

niet als zodanig geïnterpreteerd. Gezien de plaats binnen 

de nederzetting, de variatie in afmetingen en de zware 

constructie ging het waarschijnlijk om opslagplaatsen 

voor producten met een groot volume en gewicht, zoals 

graan of vergelijkbare landbouwproducten. Het is goed 

voorstelbaar dat dergelijke voor vocht en ongedierte 

kwetsbare producten in hoog boven het maaiveld gele-

gen voorraadschuren zijn opgeslagen. Gezien de diepte 

en diameter van de palen is het voorstelbaar dat deze 

drie tot vier meter boven de grond hebben uitgestoken, 

waardoor een vloer op meer dan een meter boven het 

maaiveld kon worden aangelegd. De ruimte onder de 

vloer kon dan eventueel ook nog gebruikt worden voor 

de opslag van minder kwetsbare materialen, zoals brand-

hout of als onderkomen voor kippen of varkens.

Op alle erven zijn een of meerdere van deze opslag-

plaatsen gevonden. Tijdens het hoogtepunt van de neder-

zetting tussen 625 en 725 na Chr. waren maar liefst elf 

van deze voorraadschuren tegelijkertijd in gebruik. Het 

meren deel stond in het centrale deel van de nederzetting 

op de oudste erven waar op dat moment geen boerderij-

en meer stonden. Als naar het voorkomen van vergelijk-

bare gebouwen bij andere opgravingen gekeken wordt, 

valt op dat dit soort opslagplaatsen, net als de oudste 

boerderij, ook zijn aangetroffen in het Noord-Duitse en 

Noord- en West-Nederlandse kustgebied.

 Reconstructie van een gebouw met diep ingeslagen palen. De stevige en hoge 

constructie was waarschijnlijk nodig om waardevolle en kwetsbare producten, 

zoals graan te beschermen tegen vocht en ongedierte.
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Nog meer gebouwen

Naast de grote opslagplaatsen zijn er op de erven ook nog 

tientallen kleinere gebouwen, schuurtjes en zogenaamde 

spiekers gevonden. De functie van deze vooral vierpalige 

spiekers is vergelijkbaar met de grote opslagplaatsen en 

dienden vaak voor de opslag van – minder waardevolle? – 

landbouwproducten. Ook bij de spiekers, die al vanaf de 

prehistorie voorkomen, lag de vloer boven maaiveld en 

was moeilijk bereikbaar voor muizen en ander ongedierte. 

De overige kleinere gebouwen en schuurtjes zullen veelal 

gediend hebben als stal of werkplaats.

Opvallend is dat deze gebouwen vooral in de oostelijke 

helft van de nederzetting zijn aangetroffen, terwijl de 

grote, hierboven beschreven voorraadschuren met 

diep ingeslagen palen, meer in het westelijke deel zijn 

gebouwd. Dit duidt erop dat de bewoners van de erven 

in het dagelijks leven niet allemaal hetzelfde deden. De 

bewoners van het oostelijke deel hielden zich meer met 

gewone agrarische bedrijvigheid bezig, terwijl die in het 

westelijke deel meer bij de handel waren betrokken. 

Heel veel vondsten

Uit de verkleuringen in de grond valt af te lezen waar de 

mensen indertijd hebben gewoond en hoe de erven en 

gebouwen eruitzagen. Een archeoloog kan echter geen 

compleet beeld van het verleden krijgen zonder het ver-

zamelen en bestuderen van zoveel mogelijk verschillende 

vondsten. De vele duizenden scherven, botten, metalen 

objecten, stuifmeelkorrels, houten palen en stukjes glas 

die bij de opgraving zijn geborgen, zijn allemaal kleine 

puzzelstukjes die samen het verhaal van de nederzetting 

vertellen. De vondsten geven een indruk van wat de men-

sen aten, wat voor sieraden ze droegen en laten soms een 

glimp zien van de manier waarop in het verleden werd om-

gegaan met meer spirituele zaken, zoals religie en dood.

Bot

Een van de grootste vondstgroepen bij de opgraving 

langs de A2 bestaat uit botten, waarvan er door een 

archeo-zoöloog meer dan 10.000 zijn onderzocht. De 

beenderen waren afkomstig van landbouwdieren, huis-

dieren, pluimvee, wilde zoogdieren, vogels en vissen.  

Het onderzoek leverde materiaal op van maar liefst  

31 diersoorten. Het botmateriaal vertelt veel over het 

voedsel dat de bewoners hebben genuttigd, het land-

schap waarin ze leefden en de herkomst van grondstof-

fen voor ambacht en handel. Het merendeel van de 

botten is bij de aanleg van vlakken en het afwerken van 

de sporen op het oog en met de hand verzameld. De 

allerkleinste botjes van vissen en vogels zijn voorname-

lijk afkomstig uit afvalkuilen en greppels. De volledige 

inhoud of een selectie daarvan is gezeefd om ook de 

kleinste botjes te kunnen verzamelen.

Veeteelt en landbouw

Een groot deel van het skeletmateriaal is afkomstig van 

bekende landbouwdieren, zoals het rund, varken, schaap, 

geit en paard. Daaruit blijkt dat de bewoners vooral 

van rundvlees hielden. Minder vaak kwam varkens- en 

schapenvlees op het bord, hoewel in de loop van de 

tijd een toenemende voorkeur voor schapen vlees uit de 

hoeveelheid botten is af te lezen. Dit is een trend die 

overigens ook in andere nederzettingen in Leidsche Rijn 

is geconstateerd. De bewoners hielden duidelijk niet van 

paardenvlees. Van deze dieren zijn namelijk geen botten 

met slachtsporen gevonden. Hoogstens zijn delen van 

het paardenskelet gebruikt voor het maken van gebruiks-

voorwerpen van been.

De vondst van een biggetje en een aantal botjes van pas 

geboren kalveren toont aan dat varkens en runderen 

in de nederzetting zijn gefokt. Van schapen, geiten en 

 Op de erven stonden niet alleen grote voorraadschuren. De 

rood-witte stokken geven aan waar de vier palen van een klein 

voorraadschuurtje of spieker hebben gestaan. Een reconstructie 

van een dergelijke spieker is te zien op pagina 22.
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paarden zijn geen botjes van erg jonge dieren gevonden. 

Toch werden de schapen ook niet erg oud, wat erop lijkt 

te wijzen dat ze niet voor de wol werden gehouden. In 

de nederzetting moet echter, gezien de vondst van een 

groot aantal weefgewichten, wel degelijk wol verwerkt 

zijn. Wellicht was de wol afkomstig uit het kustgebied 

waar in nederzettingen wel veel botten van oudere 

schapen zijn gevonden.

De runderen werden niet alleen voor het vlees gehouden. 

De leeftijdsopbouw laat zien dat het grootste deel  

(tot 60%) bestond uit dieren die ouder dan vier jaar zijn 

geworden. Deze leeftijd en het feit dat een groot deel van 

de gevonden horens afkomstig is van koeien, geeft aan 

dat een deel van de veestapel ook voor melkproductie is 

gehouden. Het ontbreken van runderen in de leeftijd tus-

sen de twee en vier jaar zou er op kunnen duiden dat een 

deel van de veestapel is verhandeld. Voor de bewerking 

van de akkers zijn ossen gebruikt, zo blijkt uit de vondst 

van grote hoornpitten.. Door de samenstelling van de 

runderbotten te vergelijken met die uit nederzettingen 

uit bijvoorbeeld het kustgebied, wordt duidelijk dat het 

slachtbeleid toch vooral gericht was op vleesrunderen 

en oudere dieren. Samen met het voorkomen van de 

ossen duidt dit op een veestapel met een nadruk op de 

productie van mest en trekkracht, beiden nodig in een 

nederzetting waar landbouw erg belangrijk is. 

Felis catus

De nederzetting moet met de opslagplaatsen voor graan 

en al het andere eten een waar paradijs zijn geweest voor 

muizen. Uit laatmiddeleeuwse geschreven bronnen is 

bekend dat deze dieren een enorme ravage in de velden 

en het opgeslagen voedsel konden aanrichten. De vondst 

van een aantal kattenbotjes laat zien dat deze voor 

muizen klassieke aartsvijand ook in de vroege middel-

eeuwen tussen boerderijen en opslagplaatsen heeft 

rondgeslopen. 

 Delen van schedels van verschillende runderen met zogenaamde hoornpitten; 

de benen delen van de schedel waar de eigenlijke horens omheen zaten. De twee 

bovenste exemplaren zijn afkomstig van een koe, de volgende van een os en de 

onderste van een grote stier. 

 Een deel van de botten die overbleven nadat een dier was geslacht, werd 

gebruikt voor het maken van allerlei voorwerpen, zoals deze van paardenbotten 

gemaakte glissen. Dit zijn schaatsen of glijders die onder de voeten of lading 

werden gebonden. Door het intensieve gebruik over het ijs is het onderste  

exemplaar sterk afgesleten.
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Wild en gevogelte

In de vroege middeleeuwen waren grote delen van 

Leidsche Rijn nog niet in cultuur gebracht. Vooral de lager 

gelegen drassige delen en de uitgestrekte veengebieden 

ten noorden en ten zuiden van de stroomrug waren 

onmetelijke wildernissen vol wild en gevogelte. Van deze 

rijkdom lijkt door de bewoners van de nederzetting niet 

veel gebruik gemaakt te zijn. Er zijn bijvoorbeeld geen 

botten van grote wilde zoogdieren, zoals herten tevoor-

schijn gekomen. Van kleine wilde dieren met een mooie 

pels, zoals otter en bever, zijn wel skeletresten gevonden. 

Ook het aantal wilde en tamme vogels dat is gegeten, is 

klein. De meeste botjes zijn afkomstig van de kip en tam-

me eend. Vogels waarop wel is gejaagd, zijn vooral de wat 

grotere soorten, zoals de grauwe gans en knobbelzwaan. 

Zeevis!

Bij het zeven van een deel van een bewoningslaag en 

een groot aantal kuilen en greppels zijn ruim duizend, 

soms minuscule vissenbotjes tevoorschijn gekomen. 

Deze vertegenwoordigen achttien soorten vis uit zowel 

zoet- als zoutwater. Opvallend is het voorkomen van 

haring, kabeljauw en schol. Deze soorten komen alleen 

voor in de zee en moeten dus over een lange afstand 

naar de nederzetting zijn getransporteerd. Aangezien 

vis uitermate gevoelig is voor bederf zal deze in een 

gedroogde dan wel gezouten vorm zijn aangevoerd. Van 

zoetwatervis en dan vooral van de brasem zijn de meeste 

graatjes teruggevonden. Dat is natuurlijk niet vreemd 

met de visrijke Rijn pal voor de deur. Na de brasem heb-

ben ook snoek en baars regelmatig op het menu gestaan. 

Opvallende afwezigen zijn paling en steur. Van de paling 

zijn maar enkele botjes gevonden en van de steur is, 

tegen de verwachting in, helemaal niets gevonden. De 

palingbotjes bleken van kleine palingen afkomstig te zijn, 

die voornamelijk aan de kust of in het directe achterland 

moeten zijn gevangen. De afwezigheid van steur kan 

ook komen door de handelswaarde van deze bijzondere 

vis. Mogelijk werd deze direct na vangst verkocht.

Gewei en been: het plastic van 

de middeleeuwen

In een modern huishouden zijn van plastic gemaakte ge-

bruiksvoorwerpen niet meer weg te denken. In de vroege 

middeleeuwen gold datzelfde voor voorwerpen die van 

been en gewei waren gemaakt. Tijdens de opgraving zijn 

392 resten gevonden die iets te maken hebben met de 

bewerking van been of gewei. Het overgrote deel daarvan 

was afkomstig van het gewei van het edelhert. Zeldzamer 

was een schedelfragment van een eland waarvan het 

gewei was afgezaagd. Van de dieren zelf zijn geen andere 

 Een kam gemaakt van gewei. Een 

groot deel van het met name op één erf 

gevonden afval van geweibewerking 

heeft te maken met de productie van 

dergelijke kammen.
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botten gevonden, wat betekent dat de geweien als grond-

stof ergens anders vandaan zijn gehaald. Een groot deel 

van de geweien bleek afgeworpen en kan zodoende in de 

buurt van de nederzetting gevonden zijn. Aan een kleiner 

deel zat nog een stuk van de schedel vast, wat er op duidt 

dat deze dieren zijn gejaagd en dat het gewei via handel 

in de nederzetting terecht is gekomen. 

De meeste voorwerpen van been zijn glijders of glis-

sen gemaakt van de middenvoets-, middenhands- en 

spaakbeenderen van een paard. De elf gevonden glissen 

werden gebruikt als schaatsen of als glijders onder 

ladingen die over de bevroren Rijn werden getranspor-

teerd. Door het intensieve gebruik is een aantal botten 

tot op de mergholte afgesleten en is het resterende 

oppervlak glanzend gepolijst. De vondsten die te maken 

hebben met beenbewerking komen verspreid over de 

Een grafveld?

Op drie plaatsen in het oostelijke deel van de nederzetting 

werden begraven dieren aangetroffen. Een graf bevatte 

de resten van een hengst van 3,5 jaar oud, in een tweede 

lag een merrie van vier of vijf jaar oud en het derde 

begraven dier was een reu (mannetjes hond) van circa 

vier jaar oud (rechts). De graven dateren uit de begintijd 

van de nederzetting en liggen in een gebied dat toen nog 

niet bebouwd was. Paarden- en hondengraven worden 

wel vaker op vroegmiddeleeuwse grafvelden aangetrof-

fen, maar tijdens het onderzoek langs de A2 zijn geen 

graven van toenmalige bewoners tevoorschijn gekomen. 

De vondst van een menselijke schedel en fragmenten van 

schedels in de rivierbedding zou er op kunnen duiden 

dat het grafveld, of een deel daarvan, ooit door de rivier 

is weggespoeld. Ook karakteristieke grafvondsten, zoals 

baardtangen en een benen kam, die in het rivierzand zijn 

aangetroffen, lijken erop te wijzen dat er onder de oude 

A2 een grafveld ligt. 

hele nederzetting voor en zijn het resultaat van huisvlijt. 

Dit geldt niet voor de bewerking van het veel hardere 

gewei. De grote hoeveelheid afval van geweibewerking 

en de concentratie hiervan op één erf duidt op de 

aanwezigheid van een ambachtsman of boer die met 

deze specialisatie de donkere wintermaanden goed wist 

door te komen. Het afval bevat opvallend veel vierkante 

plaatjes en kamfragmenten die laten zien dat deze 

handige bewoner van erf 3 in ieder geval bedreven was 

in het maken van kammen. Resten van geweibewerking 

worden overigens regelmatig in vroegmiddeleeuwse 

nederzettingen gevonden. Zo is in het centrum van 

Utrecht naast de Buurkerk gewei bewerking aangetoond 

bij een opgraving van Karolingische sporen (750-900). 

Gezien het zo frequent voorkomen van geweiafval moet 

er in de vroege middeleeuwen een levendige handel in 

grondstoffen en producten van gewei zijn geweest. 

 Twee stukken schedel van een edelhert waarvan de geweien 

net boven de rozenkrans zijn afgezaagd. Een rozenkrans is het 

ronde deel waarmee het gewei vast zit aan de schedel. Als het 

gewei wordt afgeworpen, blijft de rozenkrans aan de schedel 

vastzitten.
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Vuur

Door naar de verspreiding van bepaalde vondstgroepen 

binnen de nederzetting te kijken, valt op dat sommige 

vooral op bepaalde erven voorkomen. Zo zijn op het erf 

van de geweibewerking ook de meeste glasvondsten ge-

daan, zoals prachtig gekleurde kralen. Een andere vondst 

die wordt geassocieerd met de productie van kralen is die 

van een kobaltblauw glazen mozaïeksteentje of tessera. 

Dergelijke steentjes werden vanaf de Romeinse tijd in 

Noord-Italië gemaakt en zijn een belangrijke grondstof 

voor de productie van kralen. Grote hoeveelheden van 

deze mooi gekleurde steentjes zijn gevonden in Dorestad 

en in de handelswijk van het Deense Ribe. Een andere 

bekende vroegmiddeleeuwse grondstof voor het maken 

van kralen is barnsteen en ook dit is als ruwe grondstof 

vooral op erf 3 gevonden. 

Voor het smelten van het glas om de kralen te kunnen 

maken, is vuur nodig. Het komt bij vroegmiddeleeuwse 

nederzettingen regelmatig voor dat sporen van verschil-

lende ambachten waarbij een goede controle over vuur 

van belang is, bij elkaar worden gevonden. Zo ook op 

erf 3 waar niet alleen alle kralen maar ook een groot 

deel van de ruim 800 metaalslakken vandaan komt, 

die met de metaaldetector in de gehele nederzetting 

zijn gevonden. Het overgrote deel bestaat uit haard- en 

vloei slakken. Deze ontstaan bij de productie van ijzer uit 

ijzererts. Waar het benodigde ijzererts vandaan kwam, 

is vooralsnog niet duidelijk. Het erts zou van de Veluwe 

kunnen komen, waar in de vroege middeleeuwen grote 

hoeveelheden ijzer uit klapperstenen gewonnen werd. Een 

aantal productieslakken met resten ovenwand bevestigt 

de productie van het ruwe ijzer binnen de nederzetting. 

Dat het ruwe ijzer direct werd gesmeed, is onder andere 

te zien aan de tientallen smeedhaardslakken, die vlakbij 

de lemen luchtinlaat voor de blaasbalg in de smeedhaard 

ontstonden. Andere aanwijzingen voor het smeden zijn 

tientallen stukjes hamerslag; minuscule stukjes ijzer 

die wegspringen bij het hameren op gloeiend ijzer. Van 

de smeedhaarden waarin het ijzer roodgloeiend werd 

gemaakt, zijn op erf 3 in twee kuilen stukken ovenwand 

gevonden. Voor de verhitting werd gebruik gemaakt van 

houtskool en van steenkool waarvan acht stukjes zijn 

gevonden. De herkomst van de in deze periode zelden 

aangetroffen brandstof is niet bekend. In de Romeinse 

tijd werd het zwarte goud in dagbouw gewonnen in 

Engeland, Duitsland en België. Verspreid over de neder-

zetting zijn ook nog enkele brons- en looddruppels en 

vijf slakken met een koperlegering gevonden. Dit zijn de 

enige aanwijzingen dat er in de nederzetting ook bronzen 

voorwerpen zijn geproduceerd, dan wel gerepareerd. 

De metaaldetector

Een van de leukste specialismen binnen het archeologisch 

veldwerk is die van de metaaldetectie. Met het ‘piepen’ 

worden over het algemeen de meest aansprekende 

 In relatief eenvoudige ovens werd in de nederzetting uit ijzererts ruw 

ijzer gewonnen. Het vloeibare restmateriaal stroomde, zoals bij deze gere-

construeerde oven te zien is, onder uit de met houtskool gestookte oven. 

Het ruwe ijzer bleef in de oven achter. Bij de opgraving zijn niet alleen 

fragmenten van een  dergelijke oven gevonden, maar ook vele honderden 

stukken vloei- en haardslakken. Dat wijst op een behoorlijke productie.

 Door de hitte van het vuur is de uit leem opgebouwde wand van de 

oven gebakken. Om bij het ijzer te komen  werden de ovens na gebruik 

afgebroken en zijn de gebakken fragmenten in een kuil terechtgekomen.
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vondsten ontdekt, zoals gouden en zilveren munten, 

sieraden en wapens. Dankzij het intensieve gebruik van 

de metaaldetector zijn er tijdens de opgraving maar liefst 

1185 metalen voorwerpen gevonden. Deze vondsten zijn 

onmisbaar voor bijvoorbeeld het dateren van sporen, 

geven een indruk van de rijkdom van de bewoners en 

zijn belangrijke getuigen van het dagelijks leven in de 

nederzetting. 

Gouden hangers 

en andere sieraden

De meeste metaalvondsten zijn eenvoudige voorwerpen 

uit het dagelijks leven, zoals de honderden grote en 

kleine handgesmede nagels, tientallen messen, simpele 

gespen, riemtongen en mantelspelden die iets vertellen 

over hoe de bewoners eruit hebben gezien. De meest 

kostbare vondsten zijn twee met rood almandijn en 

groen glas ingelegde druppelvormige gouden hangers, 

die ooit deel hebben uitgemaakt van een grotere hals-

ketting met rijk versierde kralen. De vorm duidt erop 

dat ze tussen 500 en 650 zijn gemaakt. De overige 

vondsten uit de greppel waar ook de hangers uitkomen, 

dateren echter uit de jongste fase van de nederzetting. 

De ook voor die tijd waardevolle stukken zijn dus door 

de eigenaar lang – misschien wel als erfstuk – gekoes-

terd. Een van de hangers is een keer gerepareerd door 

een minder kundig iemand. De wat slordige reparatie 

heeft er mogelijk toe geleid dat het kleine steentje is 

verloren. Blijft de vraag hoe deze kostbaarheden in 

een  greppel terecht zijn gekomen. Dergelijke sieraden 

verlies je niet zomaar uit het oog. Zou het kunnen zijn 

dat ze in de grond zijn verborgen ten tijde van gevaar? 

In stukjes geknipt

Van een nog veel spectaculairder object is helaas maar 

een klein stukje teruggevonden. Het gaat daarbij om een 

zilveren plaatje met resten van vergulding, versiering 

met kerbschnitt en cloissoné, dat een onderdeel was van 

een buitengewoon luxe pronk- of goudschijffibula. Het 

fragmentje van deze mantelspeld is aan twee kanten op-

vallend recht wat er op duidt dat de originele fibula voor 

hergebruik in kleine fragmenten is geknipt. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat dit schitterende stuk ooit in een 

atelier in het Engelse Kent is gemaakt. 

 Door het intensieve gebruik van de metaaldetector zijn ruim 

duizend metaalvondsten geborgen. Deze vondsten zijn van 

groot belang bij onder andere het dateren van sporen en geven 

een indruk van de rijkdom van bewoners. Bovendien vertellen  

ze veel over het dagelijks leven in de nederzetting.

 Kleine stukjes van een zeer kostbare 

goudschijf- of pronk fibula. De oorspron-

kelijk vier tot tien centimeter lange 

vergulde zilveren fibula is vermoede-

lijk voor her gebruik in kleine stukjes 

geknipt. Het fragment laat nog net de 

driehoekige vatting voor een inleg van 

almandijn of glas zien.

 Twee kostbare met almandijn en glas 

ingelegde gouden hangers. Het rechter 

exemplaar is een keer slecht gerepareerd 

waardoor mogelijk een steentje is los-

geraakt. Om het prachtige sieraad nog 

meer te laten schitteren, is onder het 

rode almandijn een laagje bladgoud met 

een heel fijn wafelpatroon aan gebracht.

 Dit prachtige exemplaar uit Engeland 

geeft een goede indruk hoe de in stukjes 

geknipte fibula er moet hebben uitge-

zien. De vorm en productiewijze laten 

zien dat het exemplaar uit Leidsche Rijn 

in een atelier in het Engelse Kent moet 

zijn gemaakt.
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Persoonlijke verzorging

Er werden niet alleen hangers en mantelspelden gedra-

gen. Uit grafvondsten op andere plaatsen is bekend dat 

men verschillende instrumenten voor de persoonlijke 

verzorging aan een gordel droeg. Tijdens het onderzoek 

zijn ook verschillende baardtangen en pincetten gevon-

den. De pincetten werden gebruikt voor het uittrekken 

van haren en de baardtangen voor het knippen van haar 

of het epileren daarvan. Aan de gordel werden vaak 

ook nog een nagelreiniger en een oorlepeltje gedragen, 

waarvan er een is gevonden.

Wapens

In Leidsche Rijn is nog geen grafveld uit de vroege mid-

deleeuwen gevonden. Mocht dit nog een keer gebeuren, 

is de kans groot dat in de graven bij het skelet van man-

nen ook wapens, zoals een werpspies, schildknop of bijl, 

worden gevonden. Wapens speelden in die tijd namelijk 

een belangrijke rol in het dagelijks leven. Het is dan ook 

niet vreemd dat tijdens de opgraving enkele wapens of 

daaraan verwante zaken zijn gevonden, waaronder een 

kleine bijl en een blad van een werpspeer. De aanwezig-

heid van zwaarden wordt indirect aangetoond door 

verschillende siernieten. De zwaarden werden namelijk 

beschermd door middel van een leren zwaardschede 

waarvan de verschillende delen met dergelijke siernieten 

aan elkaar waren bevestigd. Een daarvan valt op door 

de versiering die bestaat uit een driekoppig fabeldier. Bij 

een gevecht verdedigde een krijger zich met een houten 

schild waarvan de randen werden beschermd door een 

metalen schildrandbeslag. Het fragment dat hiervan 

tijdens het onderzoek is gevonden, is mooi versierd en 

heeft nog de gaatjes waardoor de klinknageltjes staken 

waarmee het metaal aan het hout was vastgespijkerd. 

Scheepvaart 

De periode waarin de nederzetting heeft bestaan, 

valt samen met het hoogtepunt van de Friese handel 

waarin de Rijn een zeer belangrijke rol speelde. In de 

ruim twee eeuwen dat de boerderijen bewoond waren, 

moeten generaties bewoners vele honderden schepen 

voorbij hebben zien varen. Misschien zat op een van 

deze schepen wel Willibrord die op weg was naar het 

voormalige Romeinse fort Traiectum. Regelmatig zullen 

schippers hebben aangelegd om zaken te verkopen dan 

wel in te kopen. De bewoners zullen ook zelf bootjes of 

schepen hebben gehad. Via de rivier stonden ze namelijk 

in contact met zowel de bewoners in de omgeving als 

met die in een groot deel van het huidige Europa. Hoe de 

schepen eruitzagen die de bewoners van de nederzet-

ting hebben gebruikt of voorbij hebben zien varen, was 

 Een baardtangetje waarvan een aantal 

in de rivierbedding is gevonden. Dergelijke 

tangetjes werden gebruikt voor het knippen 

van de baard en  worden vaak in vroeg-

middeleeuwse graven aangetroffen.

 Een blad van een werpspeer.
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tot voor kort onbekend. In juni 2010 is echter tijdens 

archeologisch proefonderzoek in Leidsche Rijn voor het 

eerst in Nederland een boot uit de eerste helft van de 

achtste eeuw gevonden. Het ongeveer vijftien meter 

lange schip, genoemd de Vleuten 1, is gemaakt uit een 

indrukwekkend dikke eikenboom die was uitgehold en 

voorzien van spanten. In het hout waren gaten zichtbaar 

waarin waarschijnlijk de houten pennen hebben gestoken 

voor de bevestiging van een volgende plank van de 

scheepsromp. De constructie van het schip lijkt op die 

van het beroemde, maar ruim twee eeuwen latere schip 

dat in 1930 in Utrecht werd gevonden en sinds die tijd 

in de kelder van het Centraal Museum staat opgesteld. In 

overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal 

worden bekeken of het nieuw gevonden schip kan blijven 

liggen of alsnog zal moet worden opgegraven. Tot die 

tijd is het weer toegedekt met aarde. 

Dat er inderdaad schepen bij de nederzetting hebben 

aangelegd of op de oever zijn getrokken, is te zien aan 

scheepvaart gerelateerde vondsten, zoals een complete 

bootshaak en mogelijk een deel van een houten katrol. 

De vondst van een handvol zogenaamde sintelnagels, 

waarvan een aantal niet is gebruikt, duidt erop dat in 

de nederzetting zelfs schepen zijn gebouwd of gerepa-

reerd. Sintelnagels werden gebruikt bij schepen die zijn 

gebouwd met overlappende of overnaadse huidgangen. 

Bij de overlap ontstond in de lengte een opening waarin 

breeuwsel, mos waarmee het schip waterdicht werd 

gemaakt, werd gepropt dat door een dunne lat of 

sintelroede op de plaats werd gehouden. De sintelroede 

werd vervolgens vastgezet met sintelnagels. Een andere 

aanwijzing voor scheepsbouw of scheepvaart zijn acht 

scheepsnagels. Deze zijn herkenbaar als nagels met aan 

beide uiteinden ruitvormige aangeklonken plaatjes.

 Bij proefonderzoek is een van 

de stevens van een schip, door de 

onderzoekers de Vleuten 1 genoemd, 

tevoorschijn gekomen. Het hout van de 

boot, die omstreeks het jaar 750 over de 

Rijn heeft gevaren, is erg goed bewaard 

gebleven. In de gaten links hebben waar-

schijnlijk houten pennen gezeten voor 

het bevestigen van een volgende plank 

van de scheepsromp.

 Bij het uitgraven van een van de 

spanten werd duidelijk dat de basis 

van de Vleuten 1 bestaat uit een grote 

uitgeholde boomstam. De met houten 

pennen vastgeklonken spanten dienen 

als versteviging van de relatief dunne 

scheepshuid.

 Tijdens het onderzoek van  

de nederzetting kwam ook een 

bootshaak tevoorschijn. Dergelijke 

bootshaken zijn ook veel gevonden  

in de vroegmiddeleeuwse handels-

nederzetting Dorestad, het huidige 

Wijk bij Duurstede. 
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Wodan en stekelvarken

Tijdens de opgraving zijn 27 kleine middeleeuwse 

zilveren muntjes of sceatta’s gevonden. Samen met een 

tremissis, drie Merovingische denarii, vijf Karolingische 

denarii en een styca vertegenwoordigen de munten de 

volledige bewoningsduur van de nederzetting. Het zijn 

vooral deze munten die gebruikt zijn bij het dateren van 

de sporen. De van oorsprong Angelsaksische sceatta’s 

speelden een belangrijke rol in het handelsverkeer van 

Noordwest-Europa en dan vooral langs de kust van de 

Noordzee en de rivieren die daar op uitkwamen. De 

muntjes kwamen voor in de periode tussen 680 en 780 

en worden geassocieerd met de Friese handel. De opval-

lende namen als Wodan of stekelvarken zijn geïnspireerd 

op de in het zilver geslagen beeltenis die inderdaad doet 

denken aan een stekelvarken of de Germaanse oppergod 

Wodan. De meeste sceatta’s dateren uit de bloeitijd van 

de nederzetting en zijn gevonden op of in de directe 

nabijheid van erf 2. Dit is samen met erf 1 ook het deel 

van de nederzetting met de meeste grote opslagplaatsen. 

Samen met de vondst van een schrijfstift of stylus en 

enkele loden plaatjes die gebruikt kunnen zijn bij het 

wegen van de munten, duiden deze vondsten op een 

concentratie van de handelsactiviteiten op deze twee 

erven. Hoeveel waarde de muntjes in die tijd hadden, 

is niet gemakkelijk vast te stellen. Naar aanleiding van 

een schatvondst in de buurt van het castellum Hoge 

Woerd in Leidsche Rijn is wel eens geopperd dat de 

waarde van één koe gelijk stond aan dertig sceatta’s. 

De sceatta’s werden opgevolgd of misschien wel ver-

drongen door de Karolingische denarii waarvan er in het 

oostelijk deel van de nederzetting vijf zijn gevonden. 

Het verdwijnen van de sceatta’s hing samen met de 

strijd  tussen de Friezen en Franken over de macht 

in het rivierengebied. In 772 maakte Karel de Grote 

definitief een einde aan de Friese onafhankelijkheid. 

De oudste Karolingische munt van de nederzetting is 

tijdens zijn koningschap omstreeks 775 in Narbonne 

geslagen. De overige, en dus jongere Karolingische 

munten betreffen losse vondsten en zijn vermoedelijk 

afkomstig van een erf dat buiten de opgraving en dus 

mogelijk nog onder de A2 ligt. De jongste munt is een 

zogenaamde Angelsaksische styca. Deze zeer zeldzame 

munt moet ergens tussen 835 en 855 zijn geslagen 

in de Noord-Engelse provincie Northumbria. De munt 

stamt dus uit een periode waarin de Vikingen al een 

paar keer al plunderend over de Rijn waren getrokken. 

 De kleine zilveren munt-

jes of sceatta’s speelden in 

de zevende eeuw een hoofd-

rol in het betalingsverkeer 

van Noordwest- Europa. De 

opvallende namen danken 

ze aan de afbeeldingen. 

Dit type is het zogeheten 

Wodan- of monstertype.

 De gebogen lijnen op 

deze sceatta doen denken 

aan de lange stekels van 

een stekelvarken en heet 

daarom ook het stekel-

varkentype.

 Het grootste deel van het 

aardewerk is op een draai-

schijf in pottenbakkers-

centra in Duitsland gemaakt 

en over de Rijn naar de 

nederzetting vervoerd. Dit 

exemplaar werd op z’n kop 

in een kuiltje binnen een 

bijgebouw gevonden en is 

daar mogelijk als bouwoffer 

geplaatst.

 De tijdens het zeven van een aantal afvalkuilen tevoorschijn  

gekomen kralen zijn mogelijk in de nederzetting zelf gemaakt. Als 

grondstof voor deze productie dienden het uit Noord-Italië afkomstige 

kobalt blauwe mozaïeksteentje of tessera (links op de afbeelding).

 Deze gouden tremissis is de vroegste muntvondst van de op-

graving en is daardoor in verband te brengen met de bewoners 

van het eerste huis. Het kleine muntje is in de eerste helft van 

de zevende eeuw onder de Frankische koning Bertolandus in 

Chalon-sur-Saône geslagen. De aanwezigheid van een gouden 

munt wijst op een zekere welvaart van de toenmalige bewoners.



21 

Een intrigerende vondst

Uit de menselijke resten die tijdens een archeologisch onderzoek 

worden gevonden, kan een fysisch-antropoloog veel informatie 

halen over bijvoorbeeld het geslacht, de leeftijd en eventuele 

ziektes waaraan de desbetreffende persoon heeft geleden. Het 

vaststellen van de doodsoorzaak is vaak een stuk moeilijker 

omdat veel dodelijke ziektes geen sporen op het botmateriaal 

achterlaten. Dat is anders als iemand door grof geweld om het 

leven is gekomen. Dat bleek het geval bij een man van achter in 

de veertig waarvan de schedel tijdens het onderzoek bij de A2 

is teruggevonden. Het achterhoofd van de schedel vertoonde 

een gapend gat. Nauwkeurig onderzoek door een fysisch-

antropoloog bracht meerdere beschadigingen van de schedel 

aan het licht die het gevolg waren van geweld. Zo bleek achter 

het linkeroor een stuk van de scheel afgeslagen te zijn, waarbij 

vrijwel zeker ook het volledige linkeroor moet zijn verdwenen. 

Deze klap heeft een flinke wond veroorzaakt maar hoefde nog 

niet direct dodelijk te zijn. De houw van een zwaard of bijl waar-

door een stuk van acht centimeter uit de schedel is gelagen, was 

dit zeker wel. Maar waar was de rest van het skelet gebleven? 

Zou er misschien sprake zijn van een schedel die als trofee werd 

bewaard? Het ontbreken van de onderkaak laat namelijk zien dat 

er geen lichaamsweefsel meer aanwezig was op het moment dat 

de schedel in de grond terecht is gekomen. We zullen het nooit 

zeker weten, maar intrigerend blijft het wel. 

Contact en handel

De herkomst van de munten laat zien dat de bewoners 

direct of indirect in contact stonden met grote delen 

van Europa. In de periode vanaf de zesde tot en met 

de negende eeuw floreerde de Friese en Frankische 

handel met het tegenwoordige Scandinavië, Engeland, 

Frankrijk en Duitsland. Het is ook de periode dat op de 

splitsing van Rijn en Lek een van de grootste handels-

plaatsen van Europa lag: Dorestad. Veel objecten zijn 

wellicht via  handelaren uit Dorestad in de nederzetting 

terecht gekomen, zoals het aardewerk waarvan 80% 

bestaat uit op draaischijven geproduceerd aardewerk 

dat afkomstig was van grote pottenbakkerscentra in het 

Duitse Rijnland. Slechts een klein percentage van het 

aardewerk werd door de bewoners zelf gemaakt, zoals 

de met de handgemaakte bolvormige kogelpotten. De 

overeenkomst met in Dorestad gevonden kogelpotten 

doet overigens vermoeden dat een deel van dit aarde-

werk in Dorestad is gemaakt en dus ook via handel in 

de nederzetting terecht is gekomen. De verspreiding 

van dateerbaar aardewerk bevestigt het beeld dat uit de 

munten naar voren komt. Het jongste aardewerk komt 

namelijk ook voor in het westen en met name in het 

uiterste oosten van de nederzetting. Dit bevestigt het 

vermoeden dat onder de nog aanwezige A2 het jongste 

deel van de nederzetting ligt.

De gouden hangers, munten, gewei, zeevis, barnsteen, 

glas en aardewerk kwamen niet zomaar in de vroeg-

middeleeuwse huishoudens terecht. Op de een of andere 

manier zal daar voor betaald zijn. De bewoners van de 

nederzetting hadden door de plek waar ze woonden 

veel te bieden. De grote opslagplaatsen duiden erop dat 

de vruchtbare grond van de stroomrug zoveel haver, 

rogge en tarwe opleverde dat een overschot verhandeld 

kon worden. Andere handelsproducten die de bewoners 

 konden leveren, waren glazen kralen, benen kammen, 

pelzen van bevers en otters, paarden, koeienhuiden, 

vlees, vis en – al zijn die archeologisch veel moeilijker 

aan te tonen – producten als honing, boter en kaas. 

De bewoners waren in ieder geval rijk genoeg om 

in het bezit te komen van het vele aardewerk en de 

meer bijzondere objecten, zoals gouden sieraden.
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Het einde van de bewoning

Op het hoogtepunt van de nederzetting, en dat was 

dus aan het einde van de zevende en het begin van de 

achtste eeuw, waren tenminste zes boerderijen bewoond. 

Daarna verliet een deel van de bewoners de nederzet-

ting waarna er rond 750 nog maar drie boerderijen in 

gebruik waren. Enige decennia later werden ook deze 

verlaten. Dit was echter nog niet helemaal het einde 

van de bewoning. Een klein aantal losse vondsten, zoals 

de Karolingische denarii en de nog jongere styca, doet 

vermoeden dat net buiten het opgegraven gebied, dus 

onder de A2, nog bewoning uit de late achtste of mis-

schien zelfs wel de vroege negende eeuw verborgen ligt. 

Opmerkelijk is dat rond die tijd vrijwel alle neder-

zettingen in Leidsche Rijn werden verlaten. Wat heeft 

de bewoners doen besluiten dit eens zo aantrekkelijke 

gebied de rug toe te keren? Vermoedelijk is een combi-

natie van verschillende factoren daar voor verantwoor-

delijk. Een van de belangrijkste daarvan is dat de Rijn 

juist in deze periode aantoonbaar minder water afvoerde 

en sterk is gaan meanderen. Daardoor kwam de rivier 

in korte tijd ver van de nederzetting af te liggen. 

Daarentegen vonden er wel regelmatig grote over-

stromingen plaats, zo blijkt uit archeologisch onderzoek 

op verschillende plaatsen in Leidsche Rijn. De toenmalige 

bewoners hadden dus te maken met wateroverlast en 

zullen wellicht daarom het gebied hebben verlaten.

Een andere reden kan te maken hebben gehad met de 

machtsstrijd die tussen de Franken en de Friezen werd 

gevoerd met het Midden-Nederlandse rivierengebied als 

inzet. Het lijkt erop dat de vroegmiddeleeuwse bewoners 

van Leidsche Rijn sterk verwant waren aan de Friezen, 

die woonden langs de Noordzeekust van Noord-Duitsland 

tot in België. Daar lijken althans de vorm van het eerste 

huis, de grote opslagplaatsen met de ingeslagen palen 

en de sceatta’s naar te verwijzen. De Friezen, en dus de 

bewoners van Leidsche Rijn, stonden onder het gezag van 

de legendarische koning Radbod (648 tot 719). Hoewel hij 

in de slag bij Dorestad in 689 een zware nederlaag tegen 

de Franken leed, wist hij in 714 weer aan de macht te 

komen. Maar het was van korte duur, want na zijn dood 

in 719 zagen de Franken weer kans hun macht richting 

het westen en noorden uit te breiden. Nadat Karel Martel 

in 734 de Friezen versloeg bij het riviertje de Boorne in 

Friesland werd het gebied langs de Rijn onderdeel van 

het Frankische en later van het daaruit voortkomende 

Karolingische rijk. Toch is maar de vraag wat de bewo-

ners van Leidsche Rijn van deze strijd tussen Friese en 

Frankische machthebbers daadwerkelijk gemerkt hebben. 

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze histori-

sche gebeurtenissen inderdaad van invloed zijn geweest 

op het vertrek van de bewoners uit Leidsche Rijn. 

Of zouden de strooptochten van de Vikingen misschien 

de reden zijn geweest dat de nederzettingen werden 

verlaten? Vanaf de eerste helft van de negende eeuw 

worden in historische bronnen de plundering van enkele 

 Deze impressie van het dorp aan de rivier is gemaakt aan 

de hand van de archeologische onderzoeksgegevens en laat de 

neder zetting zien op het hoogtepunt rond 725-750. Maar liefst 

zes boerderijen waren tegelijkertijd bewoond, waarbij het woon-

gedeelte van de meeste boerderijen was georiënteerd op de  

rivier. De stal lag aan kant van de weilanden en akkers. Tussen 

de boerderijen stonden grote voorraadschuren, die waarschijnlijk 

werden gebruikt voor de opslag van graan. Op de voorgrond is 

een spieker te zien, een voorraadschuurtje die, net als de grote 

voorraadschuren, op poten stond. Daardoor konden muizen en 

ander ongedierte er maar moeilijk in komen. De bewoners be-

schikten over boten en kano’s, waarmee ze over de Rijn voeren.

 Nadat de laatste bewoners van de nederzetting in de late 

achtste of vroege negende eeuw waren vertrokken, nam de 

natuur weer bezit van de plek waar meer dan twee eeuwen 

lang was gewoond. 
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belangrijke plaatsen, zoals Utrecht en Dorestad, beschre-

ven. Zouden de Vikingen in die tijd ook even een ‘bezoek’ 

hebben gebracht aan de nederzettingen in Leidsche Rijn, 

waarbij de bewoners zijn gedood of gevlucht? Het is 

vooralsnog onbekend, maar wat de oorzaak ook geweest 

moge zijn, het staat vast dat in het begin van de negende 

eeuw Leidsche Rijn wordt verlaten. 

Een nederzetting op  

de oever van de Rijn

De handelaar uit Dorestad die in de eerste helft van de 

achtste eeuw met zijn volgeladen schip over de Rijn 

vanuit het oosten kwam aanvaren, moet na het aanmeren 

een welvarend dorp hebben gezien. Rond de lange en 

hoge met riet gedekte boerderijen zag hij allerlei grote en 

kleine gebouwen, rokende oventjes en rondscharrelende 

kippen en varkens. Misschien had hij de bewoners al 

vaker met een bezoek vereerd en heeft hij het dorp in 

enkele decennia zien groeien. Dat zal hem niet verbaasd 

hebben, want de mensen woonden in een gebied dat veel 

te bieden had. In de wat lager gelegen weidegronden 

graasden de koeien en in de lente en zomer stonden de 

vruchtbare akkers vol met tarwe, gerst en rogge. Na de 

oogst werd dit kostbare voedsel veilig tegen ongedierte 

en overstromingen opgeslagen in grote voorraadschuren. 

De rijkdom van het land weerspiegelde in de welvaart 

van de bewoners. De handelaar wist dan ook dat hij altijd 

een deel van zijn waar aan meerdere huishoudens kon 

slijten. Er was immers altijd wel iemand die een kook-  

of voorraadpot uit zijn handen had laten vallen en 

het gedraaide aardewerk dat hij bij zich had was een 

gewild product. Ook van zijn voorraadje gespen en 

mantel spelden verkocht hij er altijd wel een paar. Voor 

de bewoner van een van de erven had hij op zijn schip 

ruimte gereserveerd voor wat meer bijzondere waar, zo-

als een zak met geweien, een kistje met glazen mozaïek-

steentjes, brokken ruw barnsteen, een kleine hoeveelheid 

steenkool en niet te vergeten een partij ijzererts. De 

geweien werden in de winter tot kammen verwerkt waar-

van de handelaar er altijd wat inkocht. De bewoner van 

dat erf was overigens ook de enige van het dorp die wist 

hoe je uit erts het ijzer kon halen om het vervolgens te 

smeden tot allerlei soorten werktuigen. Voor een deel van 

de goederen werd de koopman betaald of betaalde hij in 

klinkende munt. Een ander deel veranderde van eigenaar 

door goederenruil. Als de handelaar erg oud is geworden, 

zal hij hebben gezien dat het in de loop van de tijd 

minder goed ging met de bewoners. Mensen verlieten de 

nederzetting om zich ergens anders te vestigen waarna 

het stil werd op de oevers van de Rijn. Pas tientallen jaren 

later zou het geluid van bijlslagen en vallende bomen de 

komst van nieuwe bewoners aankondigen.
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