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Samenvatting

Van 18 tot en met 20 september 2017 zijn graafwerk-

zaamheden ten behoeve van de verbreding van de 

Alendorperwetering over een lengte van ca. 80 m archeo-

logisch begeleid. Op de gemeentelijke archeologische 

waardenkaart ligt het plangebied in een gebied met een 

hoge archeologische verwachting en een zone van hoge 

archeologische waarde. De hoge archeologische verwach-

ting is gebaseerd op de fysisch-geografische situatie, in 

de bodem bevindt zich een middeleeuwse rivierloop van 

de Oude Rijn. De hoge archeologische waarde is geba-

seerd op de historische situatie, namelijk de nabijheid 

van de oude kern van het dorp Alendorp en een mogelijke 

oversteekplaats in de rivier.

Het doel van de begeleiding was het toetsen van de 

archeologische verwachting en het aanvullen van de 

bekende archeologische waarden/informatie. Door het 

documenteren van de aanwezige gegevens en het vei-

ligstellen van vondstmateriaal kon er informatie worden 

verkregen die van belang is voor de kennisvorming over 

het verleden. Tijdens de begeleiding is getracht de nog 

aanwezige archeologische resten in de bodem te duiden 

en te plaatsen binnen de bekende archeologische en his-

torische waarden van de omgeving. Voorafgaand aan het 

onderzoek zijn in het PvE zes deelvragen geformuleerd. 

Die betreffen voornamelijk de samenstelling en gaafheid 

van de bodemopbouw en de interpretatie en kwaliteit van 

de mogelijk aanwezige archeologische sporen, structuren 

en vondsten.

Voorafgaand aan de verbreding van de 

Alendorperwetering is de waterloop ter plaatse van de 

graafwerkzaamheden zoveel mogelijk drooggelegd. 

Daarna is de wetering vanuit het oosten ontgraven in 

stukken die zo lang waren als de gieklengte van de 

graafmachine mogelijk maakten. Per gieklengte is in het 

eerste deel van het tracé (de oostelijke ca. 19 m) eerst 

een stuk van ca. 4 m breed in lagen verdiept naar ca. 

0 m+NAP (vlak 1). Daarna is het stuk in het verlengde 

van de voormalige waterloop verdiept tot het verlaagde 

waterpeil, zodat ook hier min of meer een archeologisch 

vlak aangelegd kon worden (vlak 2). Ten slotte is het talud 

tussen beide vlakken gegraven, door de zuidelijke 2 m 

van het hoogste vlak schuin naar beneden af te graven. 

Om de nieuwe profilering van de waterloop af te maken 

is vlak 2 verder verdiept tot onder het waterniveau. Bij 

het tweede deel (vanaf het oosten gezien van 19 t/m 40 

m) is alleen vlak 1 aangelegd, waarna meteen het talud 

is gegraven en waar mogelijk vlak 2. Het verdiepte vlak 2 

is hier niet meer aangelegd. De westelijke 40 m van het 

gebied bleek verstoord. Hier zijn twee proefsleuven gegra-

ven. Proefsleuf 1 was ca. 3 tot 4 m lang en is ontgraven 

tot op de diepte van vlak 2. Proefsleuf 2 was ca. 10 m lang 

en is ontgraven tot op de diepte van vlak 1. 

De bodemopbouw die kon worden onderzocht vertelt 

het verhaal van het verlanden van een oude arm van de 

Oude Rijn, die direct ten zuiden van het plangebied lag. 

De oudste laag betreft de bedding van de Oude Rijn. 

Jongere pakketten zijn restgeulafzettingen die getuigen 

van de verlanding van de waterloop. Aan de hand van 

het vondstmateriaal in de vorm van aardewerk en metaal 

is in ieder geval de jongste fase van de verlanding in de 

middeleeuwen gedateerd. De ouderdom van de oeveraf-

zettingen kon vanwege het ontbreken van vondstmateriaal 

niet worden vastgesteld.

Binnen het plangebied zijn uitsluitend recente sporen 

aangetroffen. Het betreft twee palenrijen en een sloot. 

Al het niet recente vondstmateriaal is afkomstig uit de 

restgeulafzettingen. Waarschijnlijk zijn de vondsten 

per ongeluk of als afval in het water terecht gekomen. 

Het aardewerk dateert uit de Romeinse tijd en de 

Middeleeuwen. Een opvallen vondst is een schijffibula uit 

de periode van de zesde tot en met de zevende eeuw. Een 

ander goed dateerbare metaalvondst betreft een hoefijzer 

uit de periode van de veertiende tot en met de vijftiende 

eeuw. Verder zijn in de bouwvoor en recente verstoringen 

verschillende vondsten uit nieuwe tijd aangetroffen. Het 

betreft twee lakenloodjes uit de nieuwe tijd, een cent uit 

1900 en een bloempotje uit de negentiende of twintigste 

eeuw. Het bloempotje past goed in het tuinbouwverleden 

van Leidsche Rijn.
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op gemeentelijk en landelijk niveau.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Ter hoogte van Alendorperweg 42 (gemeente Utrecht, 

Vleuten,1 zie afb. 1.1) is de Alendorperwetering over een 

lengte van ca. 80 m verbreed en deels verdiept. Deze 

werkzaamheden zijn onderdeel van het project Vikingrijn, 

waarbij de middeleeuwse loop van de Oude Rijn terug 

wordt gebracht in het landschap. Hierbij wordt zo veel 

mogelijk de oorspronkelijke restgeul van de Oude Rijn in 

de ondergrond gevolgd.

Voor de verbreding is de bodem binnen het plangebied 

tot maximaal 2 m-NAP afgegraven (zie afb 1.2). Aan de 

noordelijke oever is een plasdrasoever aangelegd, hier 

is de bodem in een strook van 3 m (incl. een 1 m breed 

talud) tot de waterspiegel verlaagd (ca. 0 m+NAP). Ten 

zuiden van deze strook is een talud van ca. 3 m breed 

aangelegd om de diepte van de bestaande geul (ca. 2,00 

m-NAP) te bereiken. De voormalige geul is vervolgens met 

3 m verbreed. Hierdoor werden de mogelijk aanwezige 

archeologische resten in de bodem bedreigd.

Voor de gemeente Utrecht geldt sinds 2009 de 

Verordening op de Archeologische Monumentenzorg. 

Door deze verordening en de daarbij behorende ar-

cheologische waardenkaart is de bescherming van de 

archeologische waarden en verwachtingen in de bodem 

van de gemeente Utrecht gewaarborgd. Hierdoor zijn 

verstoringen van de bodem vanaf een op de archeolo-

gische waardenkaart aangegeven oppervlakte en diepte 

vergunningplichtig. Op de gemeentelijke archeologische 

waardenkaart ligt het plangebied in een gebied met een 

hoge archeologische verwachting en een zone van hoge 

archeologische waarde (afb. 1.3). De hoge archeologische 

verwachting is gebaseerd op de fysisch-geografische 

situatie, in de bodem bevindt zich een middeleeuwse 

rivierloop van de Oude Rijn (zie paragraaf 1.3). De 

archeologisch ervaring in Leidsche Rijn laat zien dat de 

kans op het aantreffen van archeologische waarden in 

een dergelijke restgeul groot is. De hoge archeologische 

waarde in het plangebied is gebaseerd op de historische 

situatie, namelijk de nabijheid van de oude kern van het 

dorp Alendorp en een mogelijke oversteekplaats (zie 

paragraaf 1.4).

Voor het gebied met hoge archeologische verwachting 

betekent dit dat bij bodemverstorende activiteiten met 

een oppervlak vanaf 100 m2 en dieper dan 50 cm een ar-

cheologievergunning moet worden aangevraagd. Voor het 

gebied met hoge archeologische waarde betekent dit dat 

bij bodemverstorende activiteiten met een oppervlak vanaf 

50 m2 en dieper dan 50 cm een archeologievergunning 

moet worden aangevraagd. Dit is voor deze werkzaamhe-

den dan ook gedaan. Eén van de voorwaarden van deze 

vergunning is dat de graafwerkzaamheden archeologisch 

worden begeleid conform protocol opgraven. Voorafgaand 

aan het archeologisch onderzoek is een Programma van 

Eisen2 opgesteld door de afdeling Erfgoed van de ge-

meente Utrecht. Hierin zijn zes deelvragen geformuleerd. 

De deelvragen betreffen voornamelijk de samenstelling 

en gaafheid van de bodemopbouw van het gebied en 

de interpretatie en kwaliteit van de mogelijk aanwezige 

archeologische sporen, structuren en vondsten.

Afb. 1.2 Het dwarsprofiel voor de verbreding van de Alendorperwetering (bron: gemeente Utrecht 2017, tek. nr. MAX-1030-004). Het 
gearceerde deel betreft het te ontgraven deel. Rechts van de arcering ligt de bestaande watergang.
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Afb. 1.3 Het plangebied op de archeologische waardenkaart (bron: gemeente Utrecht).

1.2 Organisatie van het project

De archeologische begeleiding heeft plaatsgevonden 

gedurende drie werkdagen, van 18 tot en met 20 septem-

ber 2017. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling 

Erfgoed van de gemeente Utrecht, in opdracht van de 

afdeling Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht. De pro-

jectleider vanuit de opdrachtgever is Mevr. I. Oosterbeek 

- Mooij. De projectleider vanuit de afdeling archeologie is 

C.K. Koster. De betrokken Senior KNA Archeoloog vanuit 

de afdeling archeologie is H.L. Wynia. Het archeologisch 

onderzoek in het veld is uitgevoerd door C.K. Koster en 

N.D. Kerkhoven. De civiele werkzaamheden zijn uitge-

voerd door Aannemingsbedrijf Jos Scholman.

1.3 Geologische en landschappelijke 
context

Het plangebied bevindt zich in de archeoregio het Utrecht 

Gelders rivierengebied.3 De graafwerkzaamheden vonden 

plaats op een stroomrug van de Oude Rijn, die deel 

uitmaakt van het Utrechtse stroomstelsel. De Oude Rijn 

was actief in de periode van ca. 4400 v. Chr. tot 1122 na 

Chr. In deze periode heeft de rivier een stroomgordel van 

ca. 1,8 km breed gevormd. Door het meanderen van de 

rivier werden de buitenbochten uitgesleten en verplaatste 

de rivierbedding zich door het landschap. De oude 

rivierbeddingen/restgeulen zijn op verschillende plaatsen 

in Leidsche Rijn aangetroffen. Rond 500 na Chr. maakte 

de Oude Rijn door krachtige overstromingen een compleet 

nieuwe rivierloop ter plaatse van het onderzoeksgebied. 

In tegenstelling tot andere plaatsen heeft de rivier vanaf 

de eerste insnijding rond 500 na Chr. ter hoogte van het 

plangebied niet veel gemeanderd (zie afb. 1.4). Vanaf 
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Afb. 1.4 Het onderzoeksgebied op de fysisch geografische kaart (naar Van Dinter, 2017). Op de kaart is te zien dat het 
onderzoeksgebied ter plaatse van middeleeuwse restgeul van de Oude Rijn ligt, waar de rivierloop weinig gemeanderd heeft.

de periode van de late elfde tot en met het begin van de 

twaalfde eeuw bleef de riviergeul nagenoeg op dezelfde 

plek liggen en werd deze watervoerend gehouden. De 

huidige Alendorperwetering is een restant van deze 

restgeul. In en rond het plangebied bestaat de bodem uit 

beddingafzettingen (Fs1).4

Volgens de bodemkaart (STIBOKA) bevindt zich in het 

onderzoeksgebied een Poldervaaggrond (code Rn95A). Dit 

zijn gronden waarvan het profiel geen duidelijke horizon-

ten vertoont en waarover het algemeen een 15 tot 20 cm 

dikke donkere matig humeuze bovengrond aanwezig is. 

Ze worden eveneens gekenmerkt door het voorkomen van 

roestvlekken in de bovenste 50 cm. Deze roestvlekken 

zijn ontstaan als gevolg van fluctuaties van het grondwa-

terpeil (oxidatie-reductie zone). Dergelijke gronden zijn 

voornamelijk geschikt voor gebruik als grasland, boom-

gaard of bouwland.5

1.4 Archeologische en historische 
context

1.4.1 Regionale en lokale archeologische context

Het plangebied ligt in het gebied Maximapark. Dit is het 

grote centrale park in de VINEX-locatie Leidsche Rijn. In 

Leidsche Rijn zijn in de loop van de tijd talloze archeologi-

sche vindplaatsen onderzocht, waaronder bronstijdbewo-

ning, het Romeinse castellum op de Hoge Woerd, diverse 

inheems-Romeinse en vroegmiddeleeuwse nederzettingen 

en laatmiddeleeuwse lintbebouwing.

Op een afstand van 380 en 750 m ten noordwesten 

van het plangebied zijn in 2010 reeds delen van het 

uitgraven van de Vikingrijn archeologisch begeleid en 

opgegraven (OM nummer 2289347100). Hierbij zijn in 

de oude rivierbedding diverse vondstlagen aangetroffen 

uit de Merovingische (481-751 na Chr.) en Karolingische 

(751-987 na Chr.) periode. De toenmalige oever van de 
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Afb. 1.5 De situatie van het plangebied voorafgaand aan de werkzaamheden, gefotografeerd richting het oosten. De groenstrook links 
van het water is het plangebied.

Rijn was ter hoogte van de nederzettingen beschoeid met 

zware eikenhouten palen. Vanaf deze kade is een grote 

hoeveelheid materiaal, waaronder bijzonder veel houten 

objecten, in de rivier terechtgekomen.6 Daarnaast zijn 

er tijdens de werkzaamheden twee vroegmiddeleeuwse 

schepen aangetroffen, de Vleuten 1 en Vleuten 2.

Vleuten 1 (ca. 750 m ten noordwesten van het plangebied, 

OM nummer 2289347100)

De Vleuten 1 is het vroegste voorbeeld van het zoge-

naamde Utrechtse scheepstype. Het schip werd aange-

troffen tijdens een archeologische opgraving. Het schip 

was 15 m lang en is op basis van dendrochronologisch 

onderzoek rond 750 na Chr. gedateerd. De constructie 

bestaat uit een grote uitgeholde boomstam die was 

verstevigd met spanten. Het geheel is waarschijnlijk 

opgeboeid geweest. De boeidelen zijn echter vergaan of 

oudtijds verwijderd en hergebruikt. Vermoedelijk is het 

schip (af)gezonken tussen kade en rivieroever.7

Vleuten 2 (ca. 380 m ten noordwesten van het plangebied, 

OM nummer 2289347100)

Bij een archeologische begeleiding werd het tweede schip 

aangetroffen. Het gaat om een platbodem van ruim 20 m 

lang. Het schip is in uitstekende conditie en ligt met de 

punt slechts 50 cm onder het huidige maaiveld. Omdat 

het schip niet wordt bedreigd, wordt tot op heden nog in 

situ bewaard. Dendrochronologisch onderzoek heeft het 

schip in 956 na Chr. gedateerd.8

In 2016 werd iets ten noorden van de Vleuten 2 een derde 

schip aangetroffen dat was verwerkt in een kade, de 

Vleuten 3.

Vleuten 3 (ca. 1000 m ten noordwesten van het 

plangebied)

Bij een proefsleuvenonderzoek is een vroegmiddeleeuws 

kade gevonden waarbij gebruik is gemaakt van het vlak 

van een platbodem uit de negende eeuw. De kade is 

waarschijnlijk door erosie van de Rijn omgevallen.9

1.4.2 Cultuurlandschappelijke context

De Alendorperweg is waarschijnlijk in de late middeleeu-

wen ontstaan.10 Op de kadastrale kaart van 1832 is te 

zien dat er ter plaatse van het plangebied een brug over 

de Alendorperwetering ligt. Hier kruiste de weg het water. 

Ook op de kadastrale kaart van 1900 staat een brug ter 

plaatse van het plangebied aangegeven. Op de kadastrale 

kaart van 1960 wordt een nieuwe weg direct ten westen 

van deze brug afgebeeld. Vanaf dat moment loopt de 

doorgaande route niet meer door het plangebied. In 

2016 is deze brug afgebroken en vervangen door de van 

oorsprong in de stad Utrecht gelegen Jeremiebrug.11

Ten zuiden van het plangebied stond in ieder geval vanaf 

1832 bebouwing. Het plangebied was in die tijd in gebruik 

voor landbouw. Vanaf 1921 is het perceel Alendorperweg 
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42, wat ten noorden van het plangebied ligt, bebouwd. 

Het betreft een huis en een schuur; de schuur stond in 

het plangebied. Deze schuur is tussen 2005 en 2007 

afgebroken.

1.5 Archeologische verwachting en 
vooronderzoek

Op basis van de resultaten van archeologisch onderzoek 

ten behoeve van andere delen van het Vikingrijnproject 

worden ter plaatse van het onderzoeksgebied vondsten 

en sporen uit de Merovingische en Karolingische periode 

verwacht. Het gaat dan met name om beschoeiingen, stei-

gers en afvallagen. Daarnaast kunnen scheepsvondsten 

worden aangetroffen. Aangezien de stroomrug in de late 

middeleeuwen volledig is ontgonnen, kunnen ook sporen 

uit deze periode en later worden aangetroffen.

Binnen het plangebied heeft een vooronderzoek in de 

vorm van een bureauonderzoek en aanvullend IVO-O 

van vier karterende en waarderende boringen plaats-

gevonden.12 Uit het bureauonderzoek is gebleken dat 

de Alendorperweg waarschijnlijk een oorsprong in de 

late Middeleeuwen heeft. Ter plaatse van het plange-

bied lag in ieder geval vanaf 1832 een brug over de 

Alendorperwetering. In de bodem kunnen daarom ook 

oudere oversteekplaatsen liggen.13

Tijdens het booronderzoek zijn in het gehele plangebied 

niet verstoorde beddingafzettingen van de Oude Rijn 

aangetroffen. Deze afzettingen liggen op een diepte van 

1,20 tot 1,50 m onder maaiveld (het maaiveld bevindt 

zich op ca. 0,5 m+NAP). Hierboven werd een pakket van 

restgeulafzettingen aangetroffen van 1,20 tot 1,30 m dik. 

Aan de hand van deze resultaten werden archeologische 

resten verwacht op een diepte van 1,50 tot 0,30 m onder 

maaiveld. In de twee oostelijke boringen werd in de 

restgeulafzettingen op de een diepte van 0,80 tot 1,00 

m onder maaiveld houtskool aangetroffen. Dit is geïnter-

preteerd als een mogelijke afvallaag. De meest westelijke 

boring stopte op 1 m onder maaiveld. Hier bevond zich 

puin of een obstakel, wat wijst op een recente verstoring 

of overblijfselen van een bouwwerk zoals de voormalige 

brug.14
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2 Onderzoeksdoel en methode

Afb. 2.1 Het dwarsprofiel voor de verbreding van de Alendorperwetering (naar: gemeente Utrecht 2017, tek. nr. MAX-1030-004), met 
daarop de aangelegde vlakken aangegeven. Het gearceerde deel betreft het te ontgraven deel. Rechts van de arcering ligt de bestaande 
watergang.

2.1 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek was het toetsen van de 

archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied 

en het aanvullen van de bekende archeologische waarden. 

Hierbij moest door veldwaarnemingen informatie worden 

verzameld over de aan- of afwezigheid, de (diepte)ligging, 

de aard, de omvang, de datering en fasering, de gaafheid 

en conservering en de inhoudelijke kwaliteit van eventuele 

archeologische waarden in het onderzoeksgebied. Door 

het documenteren van de aanwezige gegevens en het 

veiligstellen van vondstmateriaal kon er informatie worden 

behouden die van belang is voor de kennisvorming over 

het verleden.

2.2 Onderzoeksvragen

Tijdens de begeleiding zijn de archeologische resten 

in de bodem geduid en geplaatst binnen de bekende 

archeologische en historische waarden van de omgeving. 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn bij het schrijven van 

het Programma van Eisen15 de onderstaande onderzoeks-

vragen geformuleerd:

1. Hoe ziet de bodem in het plangebied eruit (geologisch, 

geomorfologisch, bodemkundig)? Komt dit overeen met 

wat op basis van het vooronderzoek werd verwacht? Zo 

nee, wat is hiervoor de verklaring?

2. Is de bodemopbouw intact op de plaatsen waar dit 

verwacht werd? Zo nee, tot hoe diep is de bodem dan 

verstoord? Kan er een verklaring worden gegeven voor de 

onverwachte verstoringen?

3. Zijn in het plangebied archeologische structuren en/

of sporen aanwezig, en zo ja, wat is hiervan de (diepte)

ligging, omvang, aard, ouderdom, fasering, conservering 

en gaafheid?

4. Welke vondstcategorieën zijn aanwezig? Wat is de 

vondstdichtheid en de vondstspreiding? Wat is de datering 

en conservering? Wat is de informatiewaarde van het 

vondstmateriaal?

5. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de 

aangetroffen archeologische resten?

6. Welke uitspraken kunnen op basis van de aangetrof-

fen archeologische resten (sporen en vondsten) worden 

gedaan over de activiteiten die in het plangebied hebben 

plaatsgevonden en de ontwikkelingen daarin? 

2.3 Methode

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van 

de KNA versie 4.0, protocol Opgraven (in te zien op www.

sikb.nl), de vigerende versie van de Richtlijnen voor 

archeologisch onderzoek van de gemeente Utrecht (in te 

zien op www.utrecht.nl) en het door de gemeente goedge-

keurde Programma van Eisen16 en Plan van Aanpak.17

De archeologische begeleiding heeft plaatsgevonden 

gedurende drie werkdagen, van 18 tot en met 20 septem-

ber 2017. Voor de verbreding van de Alendorperwetering 

is de waterloop door middel van gronddammen en een 

pomp ter plaatse van het plangebied zoveel mogelijk 

drooggelegd. Vervolgens is vanuit het oosten naar het 

westen gewerkt zodat de grond kon worden afgevoerd. 
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Afb. 2.2 Het aanleggen van het talud tussen beide aangelegde vlakken. Op de achtergrond de gronddam met de Alendorperwetering.

Om het archeologisch onderzoek zo goed mogelijk uit te 

kunnen voeren is elke keer een stuk zo lang als de giek 

van de graafmachine ontgraven. Vanwege het gebrek aan 

ruimte moest het werk in een keer worden uitgevoerd. Het 

eerste deel van het tracé (de oostelijke ca. 19 m) kon wor-

den ontgraven op de manier waarop het is omschreven in 

het Programma van Eisen18 (zie afb. 2.1). Per gieklengte 

is eerst ca. 4 m breed verdiept naar de diepte van de 

plasdras oever, op ca. 0 m+NAP (vlak 1). Deze grond is 

in lagen afgegraven. Daarna is het stuk in het verlengde 

van de voormalige waterloop verdiept tot het verlaagde 

waterpeil, op ca. 0,4 m-NAP, zodat ook hier min of meer 

een archeologisch vlak aangelegd kon worden (vlak 2). 

Ten slotte is het talud tussen beide vlakken aangelegd 

door de zuidelijke 2 m van het hoogste vlak schuin naar 

beneden af te graven (zie afb. 2.1 en 2.2). Om de nieuwe 

profilering van de waterloop af te maken is vlak 2 verder 

verdiept tot onder het waterniveau. Aangezien hier onder 

waterniveau gewerkt werd, konden deze werkzaamheden 

niet intensief worden begeleid. Bij iedere haal van de 

kraan is opgelet of er een intacte bodem of archeologi-

sche vondsten tevoorschijn kwamen. Deze strook van het 

plangebied bleek echter tot op ontgravingsdiepte te zijn 

verstoord door de voormalige waterloop.

Deze methode was geschikt voor de eerste helft van 

het te ontgraven tracé. Op de tweede dag bleek echter 

dat er geen ruimte meer was voor stort. Om de archeo-

logische begeleiding toch door te kunnen laten gaan 

is de werkwijze aangepast. Nu werd alleen het hoogste 

vlak (vlak 1) aangelegd, waarna meteen het talud is 

gegraven (naar vlak 2). Het diepste vlak (verdiepte vlak 

2) kon nog niet worden aangelegd. Op de eerste dag was 

echter al geconcludeerd dat deze zuidelijke helft van het 

onderzoeksgebied grotendeels al verstoord was door de 

voormalige waterloop. Er is dan ook besloten dit deel van 

de werkzaamheden, die later plaats zouden vinden, vrij 

te geven en dus zonder archeologische begeleiding uit te 

laten voeren.

Op de derde dag werd het laatste deel van het gebied 

onderzocht, ten westen van de woning Alendorperweg 

42. De vorige dag bleek een verstoring in de vorm van 

een recente sloot in het vlak te komen (zie paragraaf 

3.2). Gezien het ruimtetekort voor stort is in overleg 

met de Senior KNA Archeoloog en het bevoegd gezag 

besloten om eerst te onderzoeken in hoeverre de rest 

van het plangebied verstoord was. Hiervoor zijn twee 

proefsleuven gegraven. Eerst is vlak voor het oude asfalt 

een sleuf van ca. 3 tot 4 m ontgraven tot op de diepte van 

vlak 2 (Proefsleuf 1). Hier werd onder andere duidelijk 

dat op dit stuk drie recente sloten bij elkaar komen. Het 

gebied tussen Proefsleuf 1 en Werkput 1 is daarom ook 

vrijgegeven. De rest van het onderzoeksgebied, tussen 

de Alendorperweg en de parallelbaan, is ontgraven als 

Proefsleuf 2. Hier is de bodem ook ontgraven tot op de 

diepte van vlak 2. 
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Om de bodemopbouw van het onderzoeksgebied te 

kunnen onderzoeken, is dwars op de werkput een profiel 

gedocumenteerd. Het profiel is vanwege het waterpeil 

aangelegd tot maximaal 0,8 m-NAP.

Tijdens het veldwerk is intensief gezocht met de me-

taaldetector. Dit onderzoek is uitgevoerd door N.D. 

Kerkhoven, Senior KNA Specialist van afdeling Erfgoed 

gemeente Utrecht. 

2.3.1 Vondstverwerking, selectie vondstmateriaal 
en technische uitwerking

Na afloop van het veldwerk is de vondstverwerking en 

overige technische uitwerking uitgevoerd door C.K. 

Koster. Voorafgaand aan de uitwerking van de opgra-

vingsgegevens is een Evaluatierapport19 opgesteld. 

Hierin is een inventarisatie van de onderzoeksresultaten 

beschreven. Aan de hand hiervan is besloten om voor de 

metaalvondsten N.D. Kerkhoven en voor het aardewerk 

en de bouwkeramiek M.F.M. Duurland (beiden Senior 

KNA Specialisten afdeling Erfgoed gemeente Utrecht) in 

te schakelen. Daarnaast is voor de beschrijving van de 

bodemopbouw van de expertise van M. Arkema (afdeling 

Erfgoed gemeente Utrecht) gebruik gemaakt.

Tijdens de evaluatiefase is besloten dat het botmateriaal 

en de houtmonsters niet zullen worden beschreven in het 

hoofdstuk betreffende de archeologische resultaten. Deze 

vondsten hebben geen informatiewaarde met betrekking 

tot de onderzoeksvragen uit het Programma van Eisen.20 

Al het overige vondstmateriaal, bestaande uit metaal, 

aardewerk en bouwmateriaal, is wel meegenomen bij de 

uitwerking van de onderzoeksresultaten.
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Afb. 3.1 Overzicht van de aangelegde putten, vlakken en het profiel. 
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3 Resultaten

Binnen het project zijn één werkputnummer en twee 

proefsleufnummers uitgedeeld (zie afb. 3.1). Werkput 

1 bevindt zich in het oosten van het plangebied, waar 

weinig verstoringen zijn waargenomen. De westelijke 40 

m van het plangebied bleek recent verstoord. Hier zijn ter 

controle twee proefsleuven aangelegd. Proefsleuf 1 lag 

ten oosten van de parallelbaan van de Alendorperweg en 

was ca. 3-4 m lang. Proefsleuf 2 besloeg het gehele stuk 

van het plangebied tussen de Alendorperweg en de paral-

lelbaan. Omdat de proefsleuven weinig informatie gaven 

is besloten de putten alleen te fotograferen. De contouren 

van de proefsleuven zijn aan de digitale tekeningen 

toegevoegd.

In werkput 1 zijn twee vlakken aangelegd. Vlak 1 lag op 

ca. 0 m+NAP, besloeg het noordelijke deel van de werkput 

en was ca. 4 m breed. Vlak 2 lag op ca. 0,4 m-NAP, be-

sloeg de middelste strook van het plangebied en was ca. 2 

m breed. Vlak 2 overlapte vlak 1 slechts 1 m, de noorde-

lijke 2 m van vlak 1 zijn niet verder verdiept. Ter plaatse 

de proefsleuven is de bodem verdiept tot de diepte van 

vlak 2 (ca. 0,4 m–NAP). 

3.1 Bodemopbouw

De bodemopbouw is middels een profiel onderzocht tot 

aan de diepte van het verlaagde waterniveau (maximaal 

0,8 m-NAP, zie afb. 3.2). De bodemopbouw die in het 

profiel is waargenomen, is in het gehele plangebied het-

zelfde. Dit was onder andere te zien tijdens het verdiepen 

naar vlak 2 en het aanleggen van de schuine zijden van 

de nieuwe waterloop. Het profiel laat de verlanding van 

de ten zuiden van het plangebied gelegen restgeul van de 

Oude Rijn zien (zie paragraaf 1.3). Dit beeld komt overeen 

met de resultaten van het booronderzoek in 2016.21

De diepste waargenomen afzetting (S1004) bestaat uit 

grijs, weinig siltig zand (ZS1). Dit pakket was in het 

profiel nog ca. 20 cm dik (ca. 0,6 m-NAP tot 0,4 m-NAP), 

de onderkant kon vanwege het water niet waargenomen 

worden. Het pakket is geïnterpreteerd als beddingafzet-

tingen van de Oude Rijn. 

Op de zandige beddingafzettingen ligt een laag donker-

grijze, zwak tot matig zandige klei (KZ1-KZ2, S1003) van 

Afb. 3.2 Het gedocumenteerde profiel richting het oosten. De onderste grijze laag betreft de beddingafzettingen. De twee pakketten 
daarboven, de onderste grijs en de bovenste lichtbruin met verblauwde vlekken, betreffen de restgeulafzettingen. Helemaal bovenop 
ligt de donkerbruine bouwvoor. Rechts is het verlaagde waterpeil van de afgedamde Alendorperwetering te zien. 
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ca. 20 cm dik (ca. 0,4 m-NAP tot 0,2 m-NAP). Onderin 

zijn afgewisseld zand- en kleilaagjes afgezet. In dit 

pakket werd gyttja waargenomen. Boven deze laag is een 

bruingrijze, eveneens zwak tot matig zandige kleilaag 

(KZ1-KZ2) afgezet (S1001). Deze laag was nog ca. 60 cm 

dik (ca. 0,2 m-NAP tot 0,4 m+NAP). Onder in de afzetting 

zijn houtresten waargenomen, die op een natuurlijke 

manier in het water zijn geraakt. Het pakket was onderin 

verblauwd en liet ijzervlekken zien. Hierboven lag een ca. 

40 cm dikke bouwvoor bestaande uit humeuze zandige 

klei. Gezien de aanwezigheid van afwisselende klei- en 

zandlaagjes en gyttja kunnen de twee kleiige lagen onder 

de bouwvoor worden geïnterpreteerd als restgeulafzettin-

gen die de verlanding van de geul laten zien. Gyttja is or-

ganisch materiaal wat wordt gevormd bij zwak stromend 

of stilstaand water en ook klei en zand worden afgezet 

wanneer water niet snel meer stroomt. De verlandingsfase 

is aan de hand van de verschillende aardewerk- en metaal-

vondsten in de periode van 900-1500 na Chr. gedateerd 

(zie paragraaf 3.3). 

3.2 Sporen en structuren

Tijdens het project zijn in Werkput 1 drie antropogene 

structuren aangetroffen (afb. 3.3). Het betreft twee rijen 

van houten palen die parallel aan elkaar lagen (S4 en 

S5) en een sloot (S6).22 Zowel de palenrijen als de sloot 

dateren uit de nieuwe tijd. De sporen bevonden zich in het 

westelijke uiteinde van de werkput en hadden dezelfde 

oost-west lopende oriëntatie als de Alendorperwetering.

In de proefsleuven zijn alleen recente sporen aangetrof-

fen. Proefsleuf 1 bleek grotendeels verstoord te zijn 

door een sloot (N-Z georiënteerd) die ergens in de late 

20e eeuw was dichtgegooid. Zeer waarschijnlijk betreft 

het hier een sloot die in de vroeg 20e eeuw is gegraven. 

Verder werd duidelijk dat in deze zone drie sloten (uit een 

vrij recente periode) bij elkaar komen, waaronder S6 uit 

werkput 1. 

In Proefsleuf 2, die het gedeelte van het onderzoeksge-

bied tussen de Alendorperweg en de parallelbaan besloeg, 

werd geen duidelijk beeld verkregen op het definitief 

te ontgraven niveau. De bodem was hier grotendeels 

verstoord door wortelpartijen van de eerder omgezaagde 

bomen aan de rand van de ontgraving. Ook werd veel 

recent materiaal op dit zeer vlekkerige niveau aangetrof-

fen. Er was nauwelijks of geen (schone) en ongestoorde 

natuurlijke ondergrond te zien. Duidelijk is wel dat zich in 

dit gedeelte ook één of meer vrij recente sloten lagen. 

3.2.1 Palenrijen in werkput 1

De twee palenrijen lagen parallel aan elkaar, met een 

onderlinge afstand van ca. 1,20 m. De structuren hadden 

dezelfde oriëntatie als de Alendorperwetering, die ca. 1 

m zuidelijker liep. Van palenrij S4 zijn vier palen gedocu-

menteerd. De palen hadden een diameter van ca. 10 cm 

en lagen ca. 80 cm uit elkaar. Van palenrij S5 zijn drie 

palen gezien. Deze palen hadden een diameter van ca. 20 

cm en lagen ca. 1 m uit elkaar. Alle palen waren aange-

punt en nog grotendeels bewaard gebleven. Gezien de 

zeer goede conserveringsgraad en de vorm van het hout, 

gaat het hier om twee recente palenrijen.

3.2.2 Sloot in werkput 1

Ongeveer 1,50 m ten noordwesten van de palenrijen is 

een sloot aangetroffen. Het spoor was nog maximaal 

1,66 m breed en 3,30 m lang. De oriëntatie van de sloot 

was gelijk aan die van de palenrijen (S4 en S5) en de ca. 

2,50 m zuidelijker gelegen Alendorperwetering. De sloot 

doorsneed afzetting S1003 en is aan de hand hiervan en 

de brokkelige vulling als recente sloot geïnterpreteerd. 

Waarschijnlijk horen de sloot en de palenrijen bij het 

pand Alendorperweg 42 dat is gebouwd in 1921. Als dat 

het geval is, dan zouden ze in ieder geval vóór de tussen 

2005 en 2007 gesloopte schuur dateren, aangezien die op 

exact dezelfde plaats stond. De exacte bouwdatum van de 

schuur is niet bekend, het gebouw is in ieder geval op een 

luchtfoto uit 1956 al te zien.

3.3 Vondstmateriaal

In totaal zijn 27 vondsten en monsters geregistreerd (zie 

tabel 3.1). Het grootste deel van het vondstmateriaal 

bestaat uit metaal (N=10), gevolgd door aardewerk (N=6), 

bot (N=6) en ten slotte bouwkeramiek (N=2). Verder zijn 

drie fragmenten van een staakje als houtmonster mee 

genomen.

Omdat het dierlijk botmateriaal geen informatiewaarde 

heeft met betrekking tot de onderzoeksvragen uit het PvE, 

zullen deze niet worden onderzocht tijdens de uitwerking. 

De vondsten zullen echter wel worden bewaard voor 

mogelijk toekomstig onderzoek. De houtmonsters zijn 

verzameld omdat op dat moment nog niet bekend was 

welke (hout)vondsten er nog meer aangetroffen zouden 

worden. Na afloop van het onderzoek bleek dat het een 

los staakje betrof, die niet in relatie kon worden gebracht 

met andere sporen, structuren of vondsten. Hierom 

is besloten het monster niet nader uit te werken en te 

deselecteren.

Vondstcategorie Aantal
Metaal 10
Aardewerk 6
Botmateriaal 6
Bouwkeramiek 2
Houtmonsters 3
Totaal 27

Tabel 3.1 Aantallen per vondstcategorie.
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De vondstdichtheid was laag, binnen de ca. 41 meter 

onverstoorde grond zijn in totaal 24 vondsten aangetrof-

fen. De vondsten zijn vrij evenredig verspreid door het 

plangebied aangetroffen en kwamen voornamelijk uit de 

restgeulafzettingen.

3.3.1 Aardewerk en bouwkeramiek

In totaal zijn zes fragmenten aardewerk (zie tabel 3.2 en 

afb. 3.4) en twee fragmenten bouwkeramiek (zie tabel 

3.3 en afb. 3.5) verzameld. Met uitzondering van een 

recent bloempotje zijn alle scherven aangetroffen binnen 

de jongste restgeulafzetting (S1001). De scherven waren 

moeilijk te determineren, aangezien het allen kleine wand-

fragmenten betreffen. Verder is binnen beide pakketten 

met restgeulafzettingen één fragment bouwkeramiek 

aangetroffen. De determinatie van het aardewerk en 

bouwkeramiek is uitgevoerd door M.F.M. Duurland, Senior 

KNA Specialist afdeling Erfgoed gemeente Utrecht.

De oudste scherf (V14.1) is gedateerd in de Romeinse 

tijd, in de periode van 0-400 na Chr. Het betreft een klein 

scherfje van beigewit gladwandig gedraaid aardewerk. 

Een tweede scherf (V1.3) die mogelijk uit de Romeinse tijd 

komt, betreft een klein fragment van grijsbruin gedraaid 

aardewerk. De datering van deze scherf is echter niet 

zeker, het kan ook uit de middeleeuwen (van 900-1400 

na Chr.) komen. Andere vondsten uit de Romeinse tijd 

betreffen twee fragmenten bouwkeramiek, die ook in de 

restgeulafzettingen zijn aangetroffen. Eén fragment (V6) 

is afkomstig uit het oudste pakket restgeulafzettingen 



20 

V
n
r

Sn
r

ca
te

g
o
ri

e
fr

a
g
m

e
n
t

a
fm

e
ti

n
g
e
n

 (
m

m
)b

a
k
se

l
h
e
rk

o
m

st
k
le

u
r

1.
2

10
01

ha
nd

ge
vo

rm
d

w
an

df
ra

gm
40

x4
0x

7
ko

ge
lp

ot
lo

ka
al

?
gr

ijs
-b

ei
ge

-g
rij

s-
be

ig
e-

gr
ijs

1.
3

10
01

ge
dr

aa
id

w
an

df
ra

gm
30

x2
7x

4
in

de
t

gr
ijs

-b
ru

in
-b

ru
in

1.
4

10
01

ge
dr

aa
id

w
an

df
ra

gm
20

x1
0x

4
ro

od
ba

kk
en

d
or

an
je

8
99

9
ge

dr
aa

id
co

m
pl

ee
t p

ro
fie

l
71

 m
m

 h
oo

g
ro

od
ba

kk
en

d
or

an
je

14
.1

10
01

ge
dr

aa
id

w
an

df
ra

gm
25

x2
0x

8
gl

ad
w

an
di

g
be

ig
ew

it-
be

ig
e-

be
ig

e

14
.2

10
01

ha
nd

ge
vo

rm
d

w
an

df
ra

gm
45

x4
5x

5
Pi

ng
sd

or
f?

Ri
jn

l a
nd

/V
or

ge
bi

rg
e

w
it

v
o
rm

A
B
R

 d
a
te

ri
n
g

d
a
te

ri
n
g
 

o
p

m
e
rk

in
g

e
n

ko
ge

lp
ot

?
VM

ED
-L

M
EB

90
0-

14
00

ui
tb

un
di

g 
ve

rs
ch

ra
al

d 
m

et
 m

at
ig

 g
ro

f s
ch

er
p 

za
nd

 e
n 

m
ic

a,
 in

 k
er

n 
do

nk
er

gr
ijs

, n
ab

ij 
op

pe
rv

la
k 

be
ig

e,
 o

pp
er

vl
ak

 z
el

f g
rij

s 
(z

ow
el

 b
in

ne
n 

al
s 

bu
ite

n)

in
de

t
RO

M
, V

M
ED

-L
M

EB
Ro

m
ei

ns
, 9

00
-1

40
0

ve
rs

ch
ra

al
d 

m
et

 z
ee

r 
fij

n 
za

nd
 e

n 
m

ic
a,

 
gr

ijs
 b

ui
te

no
pp

er
vl

ak

in
de

t
LM

EA
-N

T
12

50
-2

00
0

ve
rw

ee
rd

, a
an

 e
en

 z
ijd

e 
re

st
je

s 
gl

az
uu

r 
be

w
aa

rd

pl
an

tp
ot

je
?

N
TC

19
de

-2
0s

te
 e

eu
w

?
co

ni
sc

h 
be

ke
rv

or
m

ig
 7

1 
m

m
 h

oo
g,

 v
rij

 
sl

or
di

g 
ge

m
aa

kt
, g

ee
n 

gl
az

uu
r

in
de

t
RO

M
0-

40
0

sp
aa

rz
aa

m
 v

er
sc

hr
aa

ld
 m

et
 a

fg
er

on
de

 w
itt

e 
en

 r
os

e 
kw

ar
ts

ko
rr

el
s 

(0
,5

-1
m

m
)

in
de

t
VM

ED
-L

M
EA

90
0-

12
00

af
ko

m
st

ig
 v

an
 v

aa
tw

er
k 

m
et

 g
ro

te
 o

m
tr

ek
, 

m
at

ig
 h

ar
d 

ba
ks

el
 u

itb
un

di
g 

ve
rs

ch
ra

al
d 

m
et

 g
oe

d 
ge

so
rt

ee
rd

 m
at

ig
 fi

jn
 z

an
d

T
ab

el
 3

.3
 T

o
ta

al
o
ve

rz
ic

h
t 

va
n
 d

e 
fr

ag
m

en
te

n
 b

o
u
w

k
er

am
ie

k
.

T
ab

el
 3

.2
 T

o
ta

al
o
ve

rz
ic

h
t 

va
n
 d

e 
aa

rd
ew

er
k
vo

n
d
st

en
.

(S1003) en betreft een klein brokje oranjerood bouwkera-

miek. Het tweede fragment (V1.1) is aangetroffen in het 

jongste pakket restgeulafzettingen en betreft een brokje 

oranje bouwkeramiek. Het fragment is waarschijnlijk 

afkomstig van een Romeinse dakpan of tegel.

Het overige aardewerk uit de restgeulafzettingen is 

gedateerd in de middeleeuwen of nieuwe tijd. Drie van 

de vier scherven dateren in de periode van het eind van 

de vroege middeleeuwen (vanaf het jaar 900) tot het 

begin van de late middeleeuwen (tot ca. 1200 of 1400). 

Het betreft een indetermineerbaar scherfje, een scherf 

Pingsdorf-aardewerk en een fragment van een kogelpot. 

De datering van het indetermineerbare scherfje (V1.3) is 

niet zeker, het kan ook uit de Romeinse tijd komen. Het 

betreffende scherfje is hierboven reeds besproken. Het 

fragment Pingsdorf-aardewerk (V14.2) is wit van kleur 

en afkomstig van vaatwerk met een grote omtrek. Het 

fragment kogelpot-aardewerk (V1.2) is aan de binnen en 

buitenzijde grijs, in de kern is de scherf donkergrijs en 

nabij de oppervlakte beige. Het vierde fragment betreft 

een roodbakkend scherfje met glazuur (V1.4). De datering 

van dit kleine fragment is onzeker, het dateert in de 

periode van 1250-2000 na Chr. Deze scherf is verzameld 

bij V1, maar het is goed mogelijk dat het scherfje niet uit 

pakket S1001 afkomstig is. Het scherfje is erg klein en 

kan dus gemakkelijk door bioturbatie lager in de bodem 

terecht zijn gekomen. 

Ten slotte is in de bouwvoor een klein bloempotje (V8) 

aangetroffen. Het betreft een roodbakkend gedraaid 

conisch bekervormig potje. Het object is vrij slordig 

gedraaid en niet geglazuurd. Het potje is archeologisch 

compleet en 71 mm hoog. Het object is gedateerd in de 

negentiende tot twintigste eeuw.

Aangezien de Oude Rijnloop ter plaatse van het plange-

bied ongeveer rond het jaar 500 is ingesneden, zijn de 

Romeinse vondsten door de rivier verspoeld geraakt. Ze 

geven daarom geen directe informatie over de datering 

van de context die is onderzocht tijdens het onderzoek, 

namelijk de verlande Oude Rijnloop. Wel tonen deze 

vondsten aan dat er in de buurt van de oude rivierloop 

Romeinse activiteit is geweest. De Romeinse vindplaats 

is dan door de rivier aangetast en de vondsten zijn in de 

restgeul terecht gekomen. Het aardewerk uit de middel-

eeuwen en nieuwe tijd kan wel in het water van de Oude 

Rijn terecht zijn gekomen. Aan de hand van de middel-

eeuwse vondsten kan worden gesteld dat het verlandings-

pakket wat binnen het onderzoekgebied is aangetroffen, 

in ieder geval na het jaar 900 na Chr. is afgezet. Gezien 

het ontbreken van aardewerk uit de nieuwe tijd en de 

datering van de jongste scherven in de periode van 

900-1400, kan de einddatering van het verlandingsproces 

aan de hand van het aardewerk vóór het jaar 1400 na 

Chr. worden verwacht. Het bloempotje uit de nieuwe tijd 
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Afb. 3.4 Foto’s van de aardewerkvondsten.



22 

betreft tot slot wellicht een relict uit het tuinbouwverleden 

van het gebied Leidsche Rijn.

3.3.2 Metaal (N.D. Kerkhoven)

Met behulp van een metaaldetector is een kleine groep 

van tien metaalvondsten verzameld. Deze vondsten 

komen uit de bouwvoor, de restgeulafzettingen van een 

middeleeuwse rivierloop van de Oude Rijn of de bodem 

van een nog recentelijk watervoerende sloot (zie tabel 

3.4). Het grootste deel van de vondsten (zes stuks) betreft 

objecten van ijzer. De overige vondsten zijn van lood 

(twee stuks) of zijn vervaardigd van een koperlegering 

(twee stuks).23

In de bouwvoor zijn twee lakenloodjes gevonden (V7.1 

en V7.2). Een lakenlood of textiellood moet worden 

gezien als een keurmerk, een kwaliteitswaarborg voor een 

bepaalde stof met in gestempelde informatie betreffende 

het soort stof en de plaats van productie. Een lakenlood 

bestaat doorgaans uit twee schijfjes die onderling zijn 

verbonden met een verbindingsstrip. De schijfjes konden 

met behulp van een zegeltang of pers over een bepaalde 

stof op elkaar geperst worden. In de zegeltang of pers zat 

Afb. 3.5 Foto’s van de fragmenten bouwkeramiek.

een matrijs met hierin de nodige informatie die door het 

persen op het lood kon worden overgebracht. De stempels 

op de twee exemplaren zijn te sterk gesleten of geven te 

weinig informatie om er een nauwkeurige datering aan 

te ontlenen. De vorm van de lakenloden duidt op een 

datering in de Nieuwe tijd.

Drie metaalvondsten komen uit de voormalige loop van de 

Alendorperwetering. Het gaat om een ijzeren bout (V5), 

een groot en massief beslag- of verbindingsstuk dat ver-

moedelijk deel heeft uitgemaakt van een voertuig (V2) en 

een koperen cent die is geslagen in het jaar 1900 (V15).

De overige vondsten zijn afkomstig uit de restgeulafzet-

tingen. Het gaat om een spijker (V3), een fragment van 

een hoefijzer (V10), een schijffibula (V11.1) en twee 

fragmenten van beslagstukken (V11.2 en V13). Van de 

laatstgenoemde fragmenten is de oorspronkelijke functie 

niet geheel duidelijk geworden. Het kleinste beslagstuk 

(V11.2) is een eenvoudige (gebroken) ijzeren strip waarin 

nog twee kleine nagelgaatjes zijn waar te nemen (zie afb. 

3.6). Het grootste fragment (V13) betreft waarschijnlijk 

een deel van een geheng (zie afb. 3.6). De versmallende 

en oorspronkelijk aangepunte strip kon eenvoudig in een 

houten constructiedeel worden gedreven. Het oog diende 

daarbij voor de ophanging van een deur of luik. 

Voor wat betreft datering komen alleen het fragment van 

het hoefijzer en de schijffibula van de groep vondsten uit 

de oude rivierloop in aanmerking. Beide vondsten werden 

in een en dezelfde vondstlaag aangetroffen. Het verschil 

in de datering van beide stukken is echter groot. 

Het fragment van het vrij kleine hoefijzer (V10) betreft 

een zogeheten boogijzer van het type Clark 4 en stamt uit 

de veertiende of vijftiende eeuw.24 Aan de onderzijde van 

een van de twee bewaard gebleven beugeleindes resteert 

nog een zogeheten kalkoen (zie afb. 3.6). Deze verdikking 

zorgde ervoor dat een paard beter grip had op een gladde 

ondergrond.

De schijffibula (V11.1) is voor Leidsche Rijn bijzonder. 

Niet eerder werd in dit gebied een Merovingische schijf-

fibula van dit type gevonden. Het betreft een schijffibula 

Tabel 3.4 Totaaloverzicht van de metaalvondsten.

vondstnummer

3

2

5

7.1

7.2

10

11.1

11.2

13

15

metaalsoort

ijzer

ijzer

ijzer

lood

lood

ijzer

koperlegering

ijzer

ijzer

koperlegering

datering

>1900

1300-1500

1900

ABR datering

NTC

NTB-NTC

VMED-LME

NTC

spoor

1001

1003

1003

1000

1000

1001

1001

1001

1001

1003

omschrijving

spijker

bout

lakenlood

lakenlood

hoefijzer

schijffibula

beslagfragment

beslagfragment

munt

beslag-verbindingsstuk

ca. 500-700
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Afb. 3.6 Een selectie van de metaalvondsten.
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met groevendecoratie in een kruisvorm en puntcirkelver-

siering (zie afb. 3.6). Centraal op de schijf bevindt zich 

een verhoging in de vorm van een kleine ronde knop of 

kast met een kleine ronde uitsparing. Onduidelijk is of in 

deze uitsparing oorspronkelijk een inleg van bijvoorbeeld 

glaspasta heeft gezeten. De achterzijde van de fibula 

bezit nog een oog en naaldhouder. Het haaks op de schijf 

geplaatste (meegegoten) oog duidt op een gebruik van de 

speld met behulp van een meerdelige spiraalconstructie. 

Aan het oog bevond zich oorspronkelijk een spiraal die 

door middel van een asje door het oog zat vastgeklon-

ken. Deze secundair aangebrachte spiraal is in het geval 

van het exemplaar van de Alendorperwetering van ijzer 

geweest. Centraal op de achterzijde en rond het oog 

bevonden zich voor het schoonmaken van de fibula nog 

resten van gecorrodeerd ijzer. De ijzeren naald heeft het 

verblijf in de bodem niet goed doorstaan en is volledig 

omgezet in corrosie. De fibula kan worden gekwalificeerd 

als een schijffibula van het type Heeren/Van der Feijst 

88e.25 De datering van een graf van de vindplaats Rhenen-

Donderberg dateert dit type in de zesde eeuw.26 Een 

nagenoeg identiek exemplaar is als grafvondst bekend uit 

Oberleuken (D).27 Voor dit exemplaar werd een datering in 

de zevende eeuw verondersteld.28 Beide goed gedateerde 

vondstcontexten duiden op een vrij lang gebruik van dit 

type fibula in zowel de zesde als de zevende eeuw. 

De fibula is twee eeuwen ouder dan het middeleeuwse 

aardewerk uit de restgeulafzettingen. Omdat de fibula 

wel hoog in het pakket is aangetroffen, wordt aangeno-

men dat het object van elders afkomstig is. De fibula is 

waarschijnlijk afkomstig van een vroegmiddeleeuwse 

vindplaats die door de Oude Rijn verspoeld is geraakt. Het 

object is dan met het water mee in het onderzoeksgebied 

terechtgekomen. De datering van het hoefijzer past wel 

bij het middeleeuwse aardewerk, zij het dat de datering 

van het object 100 jaar langer doorloopt dan de eind-

datering van het aardewerkspectrum. Aan de hand van het 

hoefijzer moet de einddatering van het verlandingsproces 

vóór het jaar 1500 na Chr. worden geplaatst.
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4 Synthese en conclusies

4.1 Synthese

De bodemopbouw die tijdens de archeologische 

begeleiding van het verbreden en verdiepen van de 

Alendorperwetering is onderzocht, vertelt het verhaal van 

het verlanden van een oude arm van de Oude Rijn. Deze 

waterloop lag net ten zuiden van het plangebied. De oud-

ste laag die onderzocht kon worden, betreft de bedding 

van de Oude Rijn. Jongere pakketten zijn restgeulafzet-

tingen die getuigen van de verlanding van de waterloop. 

Aan de hand van het vondstmateriaal, in de vorm van 

aardewerk en metaal, is in ieder geval de jongste fase van 

de verlanding in de middeleeuwen gedateerd. De ouder-

dom van de oeverafzettingen kon niet worden vastgesteld.

De westelijke 40 m van het plangebied was tot op 

ontgravingsdiepte recent verstoord. In de oostelijke 

41,5 m van het plangebied was de bodem intact. Binnen 

het onderzoeksgebied zijn uitsluitend recente sporen 

aangetroffen. Het betreft twee palenrijen en een sloot. Al 

het niet recente vondstmateriaal is afkomstig uit de rest-

geulafzettingen. Waarschijnlijk zijn de meeste vondsten 

per ongeluk of als afval in het water terecht gekomen. 

Daarnaast is een aantal vondsten door de rivier van elders 

aangevoerd. Het aardewerk is gedateerd in de Romeinse 

tijd en de middeleeuwen. De zes scherven zijn erg klein 

en waren daardoor lastig te determineren. De twee 

Romeinse vondsten dateren van vóór de insnijding van 

de rivierarm en zijn dus van elders afkomstig. De middel-

eeuwse scherven geven een aanwijzing voor de verlanding 

van de rivierarm. Verder konden zes van de tien metaal-

vondsten worden gedateerd. De oudste vondst betreft 

een schijffibula uit de periode van de zesde tot en met de 

zevende eeuw. Gezien de vroege datering van de vondst 

en de vondstlocatie hoog in het pakket restgeulafzet-

tingen is dit object ook afkomstig van een door de rivier 

aangetaste vindplaats. De enige metaalvondst die aan de 

datering van de restgeulafzettingen kan bijdragen, is een 

hoefijzer van het type boogijzer. Het fragment komt uit 

de veertiende of vijftiende eeuw. Aan de hand van de date-

ring van het hoefijzer en het middeleeuwse aardewerk kan 

het verlandingsproces van de oude arm van de Oude Rijn 

worden gedateerd tussen 900 en 1500 na Chr. Ten slotte 

zijn in de bouwvoor en recente verstoringen verschillende 

vondsten uit de nieuwe tijd aangetroffen. Het betreft twee 

lakenloodjes, een cent uit 1900 en een bloempotje uit de 

negentiende of twintigste eeuw. Het bloempotje is een 

kleine getuige het tuinbouwverleden van Leidsche Rijn.

4.2 Beantwoording 
onderzoeksvragen

1. Hoe ziet de bodem in het plangebied eruit (geologisch, 

geomorfologisch, bodemkundig)? Komt dit overeen met 

wat op basis van het vooronderzoek werd verwacht? Zo 

nee, wat is hiervoor de verklaring?

Het bodemprofiel toont de verlanding van een oude arm 

van de Oude Rijn. Het oudste pakket betrof beddingafzet-

tingen van grijs, weinig siltig zand. Hierboven zijn twee 

pakketten van zwak tot matig zandige klei aangetroffen. 

Gezien de aanwezigheid van afwisselende klei- en zand-

laagjes en de aanwezigheid van gyttja kunnen de twee 

kleiige lagen onder de bouwvoor worden geïnterpreteerd 

als restgeulafzettingen die de verlanding van de geul laten 

zien. De jongste verlandingsfase kan aan de hand van de 

verschillende aardewerk- en metaalvondsten in de mid-

deleeuwen worden gedateerd. Dat er ter plaatse van het 

plangebied een restgeul van de Oude Rijn heeft gelegen, 

was uit het vooronderzoek reeds bekend. 

2. Is de bodemopbouw intact op de plaatsen waar dit 

verwacht werd? Zo nee, tot hoe diep is de bodem dan 

verstoord? Kan er een verklaring worden gegeven voor de 

onverwachte verstoringen?

In de oostelijke 41,5 m van het plangebied was de bodem 

van het plangebied intact. De westelijke 40 m was in 

ieder geval tot op de gewenste ontgravingsdiepte  recent 

verstoord. Dit was niet conform de archeologische ver-

wachting. De verstoring was immers nog niet aangetoond 

in het vooronderzoek. 

3. Zijn in het plangebied archeologische structuren en/

of sporen aanwezig, en zo ja, wat is hiervan de (diepte)

ligging, omvang, aard, ouderdom, fasering, conservering 

en gaafheid?

In het plangebied zijn geen archeologische structuren en/

of sporen aanwezig. De aangetroffen sporen zijn alle van 

recente datering.

4. Welke vondstcategorieën zijn aanwezig? Wat is de 

vondstdichtheid en de vondstspreiding? Wat is de datering 

en conservering? Wat is de informatiewaarde van het 

vondstmateriaal?
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Tijdens het onderzoek zijn vondsten aangetroffen uit de 

categorieën metaal, aardewerk, bouwkeramiek en dierlijk 

bot. De vondstdichtheid was laag, binnen de ca. 41 meter 

onverstoorde grond zijn in totaal 24 vondsten gedaan. 

De vondsten zijn evenredig verspreid in het plangebied 

aangetroffen. 

Met uitzondering van één object, komt al het aardewerk 

uit de restgeulafzettingen. De oudste keramiek dateert 

uit de Romeinse tijd. Het gaat om een klein gladwandig 

gedraaid beige wit scherfje. Een gedraaid grijsbruin 

scherfje komt mogelijk ook uit de Romeinse tijd, maar 

doordat het aardewerk dusdanig gefragmenteerd is, kan 

dit niet met zekerheid worden vastgesteld. Het is mogelijk 

dat het om middeleeuws aardewerk gaat. Twee andere 

scherven die in ieder geval uit de middeleeuwen dateren, 

betreffen een fragment van grijsbeige kogelpot-aardewerk 

en een wit scherfje wat mogelijk Pingsdorf-aardewerk 

betreft. Daarnaast is een heel klein scherfje roodbakkend 

aardewerk aangetroffen. Deze scherf kan niet specifieker 

worden gedateerd dan na 1250 na Chr. Het is echter 

mogelijk dat het scherfje door bioturbatie in de restgeul-

afzetting terecht is gekomen. Ten slotte is een recent 

bloempotje aangetroffen in de bouwvoor. Het aardewerk 

uit de restgeulafzettingen was zeer gefragmenteerd. Het 

kleinste scherfje was 20x10x4 mm. Buiten dat was het 

aardewerk vrij goed geconserveerd in de bodem bewaard 

gebleven. De informatiewaarde van de keramiekvondsten 

is matig, aangezien de scherfjes door hun kleine formaat 

lastig te determineren zijn.

Verder zijn er binnen de restgeulafzettingen twee 

fragmenten bouwkeramiek aangetroffen. Het gaat om een 

oranje fragment van een dakpan of tegel wat is gedateerd 

in de Romeinse tijd en een oranjerood fragment met een 

baksteenachtig uiterlijk waarvan de datering onzeker is. 

Het fragment dateert in ieder geval uit de Romeinse tijd 

of de perioden daarna. Het bouwkeramiek was net als het 

aardewerk zeer gefragmenteerd, waardoor de informatie-

waarde laag is.

De metaalvondsten zijn gedateerd in de middeleeuwen en 

nieuwe tijd. Zes van de tien vondsten zijn te dateren. Alle 

middeleeuwse vondsten zijn afkomstig uit de restgeulaf-

zettingen. De oudste vondst betreft een schijffibula die 

is gedateerd in de periode van de zesde tot en met de 

zevende eeuw. Het betreft een schijffibula met groeven-

decoratie in een kruisvorm en puntcirkelversiering. Niet 

eerder werd in Leidsche Rijn een Merovingische schijf-

fibula van dit type aangetroffen. Een tweede vondst die 

gedateerd kan worden betreft een hoefijzer. Het fragment 

van het vrij kleine hoefijzer betreft een boogijzer van het 

type Clark 4 en stamt uit de veertiende of vijftiende eeuw. 

De overige vondsten uit de restgeulafzettingen waren 

niet nader te dateren en bestaan uit een spijker en twee 

fragmenten van beslagstukken. In de bouwvoor zijn twee 

lakenloodjes uit de nieuwe tijd aangetroffen. Ten slotte 

zijn in de voormalige loop van de Alendorperwetering 

drie recente vondsten aangetroffen, namelijk een ijzeren 

bout, een groot en massief beslag- of verbindingsstuk dat 

vermoedelijk onderdeel heeft uitgemaakt van een voertuig 

en een koperen cent die is geslagen in het jaar 1900. 

De metaalvondsten zijn over het algemeen matig gecon-

serveerd in de bodem bewaard gebleven. De informatie-

waarde van de metaalvondsten is matig. 

De laatste vondstcategorie is het dierlijk botmateriaal. Het 

botmateriaal was vrij goed geconserveerd, maar komt niet 

uit een gesloten context. Hierdoor is de datering onbe-

kend en de informatiewaarde laag. Het dierlijk botmateri-

aal is dan ook niet meegenomen bij de uitwerking van het 

archeologisch onderzoek. 

5. Wat is de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de 

aangetroffen archeologische resten?

De fysieke en inhoudelijk kwaliteit van de archeologische 

resten in matig. De bodemopbouw van de oostelijke 40 

m van het plangebied was nog intact. De westelijke 40 m 

was tot op de ontgravingsdiepte verstoord. De archeologi-

sche resten bestaan uitsluitend uit vondsten, er zijn geen 

sporen en structuren aangetroffen. De fysieke en inhoude-

lijk kwaliteit van het vondstmateriaal was matig.

6. Welke uitspraken kunnen op basis van de aangetrof-

fen archeologische resten (sporen en vondsten) worden 

gedaan over de activiteiten die in het plangebied hebben 

plaatsgevonden en de ontwikkelingen daarin? 

Aangezien er binnen het plangebied geen archeologische 

sporen en structuren zijn aangetroffen, kunnen geen 

activiteiten worden aangetoond. Gezien de lage vondst-

dichtheid zijn de vondsten waarschijnlijk per ongeluk in 

het water terechtgekomen of door de rivier aangevoerd.
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Noten

1 Zie voor de vindplaatsgegevens het hoofdstuk 

Administratieve gegevens van het project. 

2 Wynia/Koster 2017.

3 archeologieinnederland.nl

4 Berendsen 1982, 30.

5 STIBOKA 1970, 95-96.

6 Hoegen in prep.

7 Manders 2011.

8 Manders/Hoegen 2011.

9 Wynia in prep.

10 Nales 2016, 14.

11 Nales 2016, 11-13.

12 Nales 2016.

13 Nales 2016, 14.

14 Nales 2016, 16.

15 Wynia/Koster 2017.

16 Wynia/Koster 2017.

17 Koster 2017.

18 Wynia/Koster 2017.

19 Koster 2018.

20 Wynia/Koster 2017.

21 Nales 2016, 16

22 Spoornummer 1 t/m 3 zijn vervallen.

23 De metalen voorwerpen zijn geconserveerd en 

beschreven door N.D. Kerkhoven, Senior KNA 

Specialist afdeling Erfgoed gemeente Utrecht.

24 Clark 1995, 96-97.

25 Heeren/Van der Feijst 2017, fig. 4.175, type 88e, 

227.

26 Heeren/Van der Feijst 2017, 229.

27 Böhner 1958, 21.

28 Böhner 1958, 21; Bronzescheibenfibel type f, Stufe 

IV.

29 Ter plaatse van proefsleuf 1 op ca. 0,4 m-NAP, ter 

plaatse van proefsleuf 2 ca. 0 m+NAP.
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